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Rätten till Personlig assistans och Assistansersättning är av avgörande 
betydelse för många av våra klienter.

Vi har mångårig erfarenhet och gedigen kunskap inom området. 
Med fokus på Din situation och med ett personligt engagemang er-
bjuder vi Dig kvalificerat juridiskt biträde och rådgivning.

Välkommen till oss på Confrere Juristbyrå!

www.confrere.se • info@confrere.se

Stockholm
Grev Turegatan 11 C, 2 tr
114 46 STOCKHOLM
Tel 08-411 22 52
Fax 08-611 00 52

Umeå
Kungsgatan 67
903 26 UMEÅ
Tel 090-13 00 96
Fax 090-77 30 20

Kiruna
Hjalmar Lundbohmsvägen 44
981 31 KIRUNA
Tel 0980-137 10
Fax 0980-137 12

Göteborg
Lilla Bommen 6
411 04 Göteborg
Tel 031-760 54 30
Fax 031-745 03 16 

Din rätt

Vårt uppdrag
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48 Tommy Mäkelä är 23 år, gift och arbetar som 
föreläsare. När man träffar honom ger han ett 

intryck av att vara en säker kille som vet vad han vill.
Men det har inte alltid varit så lätt. Tommy har Asperger 
syndrom och damp. Som liten kände han sig som ”en 
pingisboll i universum”. Idag föreläser han om sitt 
funktionshinder och möjligheter för personer med 
funktionsnedsättningar. Läs mer i vårt tema om att bli 
vuxen och inspireras!

kraft
Nu nalkas höst och 

skolorna har startat för 
barn och unga. Men alla 

kommer inte tillbaka 
efter lovet med samma 

förutsättningar.6 Chefredaktör Sara Bengtsson 
samtalar om några av höstens 

viktigaste ämnen att hålla koll på; skolan,
assistansersättningen och hjälpmedlen.

4 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2007

24 Nu får 
läkeme-

delsindustrin upp 
ögonen för 
barnvaccin och 
organisationer och 
barnläkare kräver 
ett utökande i det 
allmänna vaccina-
tionsprogrammet. 
Blir de tillgängliga 
för alla?

Göm dig inte!
26 Skådespelerskan Suzanne Reuter hittade meningen med livet när hon fi ck barn. Som en-

gagerad mamma och vän mötte hon fl era familjer vars barn hade osynliga funktionshinder. Nu 
engagerar hon sig för personer med Asperger syndrom och vill att fl er ska ta plats – på sina villkor.
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Här når du oss!
Ansvarig utgivare
Valter Bengtsson

valter.bengtsson@faktapress.se
08-4100 5636, 0709-560852
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FK_0705_s04-5_innehåll_v05.indd5   5FK_0705_s04-5_innehåll_v05.indd5   5 07-08-27   11.38.1607-08-27   11.38.16



LEDARE
 

kraft

6      FÖRÄLDRAKRAFT     # 5, 2007

F
ör några nummer sedan 
berättade vi om en 
mammas kamp för att 
hennes son skulle få gå i 
skolan. Skolan ansåg sig 

inte ha resurserna att undervisa 
tonåringen med ett osynligt 
funktionshinder på skolan. Han 
fick istället några timmars 
undervisning hemma en gång i 
veckan. En gång i veckan – och 
då pratar vi om dagens Sverige.

På Leva & Fungera-mässan i 
Göteborg hade jag glädjen att 
träffa mamman och åter prata 
med henne. Tyvärr har hennes 
son fortfarande inte fått hjälp. 
Nu har han gått hemma ett helt 
år.

Hösten nalkas och en helt ny 
säsong med Föräldrakraft. 
Skolan har kickats igång och 
runt om i Sverige sitter brun-
brända och myggbitna barn i 
skolbänken och leker på skolgår-
darna (det där med brunbrända 
vet jag dock inte, solen uteblev 
ju större delen av sommaren).

Skolan är till för alla, men vi 
vet att den inte fungerar för alla 
barn. Otillgänglighet, oförståen-
de lärare och pengar som inte 
används på rätt sätt kämpar 
tusentals föräldrar mot varje 
dag. För varför ska det vara så 
svårt att ha en skola för alla i 
Sverige 2007?

Handikappförbunden HSO 
har för första gången samlat sig 
kring denna fråga. Nyligen 
presenterade de 43 medlemsor-
ganisationerna en gemensam 
plattform för skol- och utbild-
ningsfrågor. Målet är att kämpa 
för samma mål – en skola för 
alla.

Alla barn har rätt att 

få sina behov tillgodosedda i 
skolan, undantagslöst. Trots det 
händer det dagligen att barn 
med synliga och osynliga 
funktionsnedsättningar på olika 
sätt hamnar mellan stolarna. 
Den som inte blir ordentligt 
skolad har inte en chans på den 
svenska arbetsmarknaden – det 
är ett faktum.

Självklart borde alla skolor 
följa de regler som så tydligt 
uttrycks i skolans styrdokument. 
Därför är det helt rätt att 

Handikappförbunden visar 
enad front. I Sverige är vi 
dåliga på att arbeta över 
gränserna. Det är inte så att 
olika organisationer arbetar 
mot varandra. Men i kampen 
om medel, medlemmar och de 
allra viktigaste hjärtefrågorna 
glöms ibland det allra viktigas-
te bort – tillsammans kan vi 
göra mer.

Sara Bengtsson

Hennes 
son har 
fortfaran-
de inte 
fått hjälp

”
VÄL KOM-
MEN MED 
SYN PUNK-
TER, tips och 
idéer! Vad 
tycker du att 
vi ska skriva 
om? Vilka är 
de viktigaste 
frågorna? 
Vem ska vi 
intervjua och 
göra reporta-
ge om? Vi är 
tacksamma 
för allt som 
hjälper oss att 
göra tidning-
en bättre. 
Maila sara.
bengtsson@
faktapress.se 
eller ring 
mig på 08-
4100 5637.

Enad front i skolan

En bred referensgrupp ger Föräldrakrafts redaktion råd och expertis inom skola, vård, juridik och andra specialområden:

Anders Olau son, 
styrelseord-
förande, 
Ågrenska

Örjan Brinkman, 
generealsekrete-
rare, Handikapp-
förbunden HSO

Janne Wall gren, 
chef patient-
kontakter, Astra-
zeneca

Cecilia Kenner-
falk, avdelnings-
chef Läkeme-
delsindustri-
föreningen LIF

Turid Apel -
gårdh, Svenska 
Kyrkans cen-
trum för handi-
kappfrågor

Claire Rosvall, 
generalsekre-
terare, Min stora 
dag

Carl Tunberg, 
marknads- och 
utvecklingschef, 
Frösunda LSS AB

Carl Leczinsky, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

Charlotte Petri 
Gornitzka, gene-
ralsekreterare, 
Rädda Barnen

2 tips inför hösten 
1. Den stora utredningen om LSS 
pågår. Regeringen vill snabbt 
ändra reglerna så det inte blir 
möjligt för assistansbolag att 
”köpa” sig nya kunder med 
överbliven assistansersättning. 
Utredaren Kenneth Johansson 
säger i en intervju med 
Föräldrakraft att ”missbruket” 
inte är olagligt, men att det 
strider mot assistansreformens 
syfte.

2. Vi ser förväntansfullt fram mot 
de nya fria valen av hjälpmedel 
som redan till hösten startar i tre 
landsting. Äntligen är det slut på 
tradiga basutbud som inte alls 
passar alla brukare. Äntligen får 
brukaren möjlighet att välja den 
produkt som passar honom eller 
henne bäst. Frågan är dock – hur 
mycket valfrihet blir det för 
privatpersonen när man 
fortfarande inte får vara med i 
processen att välja vilka sorters 
produkter man har behov av?
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Ge ditt barn en härlig helg
på Rudebacken samtidigt som
du får en skön helg hemma.
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Vi gör Föräldrakraft

1. Är nog ganska envist 
uthållig när det gäller 
något viktigt.
2. Har svårt att ”stänga 
av” jobbet.
3. Glatt överraskad 
över vilken fart det är 
på vår tidning. Se på 
den här rekordtjocka 
utgåvan!

1. Gränslöst snäll.
2. Gränslöst snäll.
3. Det känns spän-
nande och jag kikar 
med stor nyfi kenhet in 
i framtiden.

1. Alltid positiv.
2. Har oftast för 
många bollar i 
luften.
3. Fantastiskt! 
Efter några veckor 
i Asien och nya 
perspektiv är För-
äldrakraft och jag 
redo att möta den 
ruskiga hösten.

1. Min energi.
2. Min sårbarhet, inte 
mycket att ha på en 
universitetsklinik där 
armbågar är vassa.
3. Har jobbat tre veck-
or redan efter dagligt 
regn på semestern.

1. Mitt engagemang 
i det jag brinner för.
2. Lite tjatig.
3. Härligt.

1. Ger inte upp.
2. Är för självkritisk.
3. Kul och inspire-
rande!

Bästa egenskap:         Sämsta egenskap:          Så var det att komma tillbaka till jobbet:

Sara Bengtsson
Chefredaktör

1 2 3

Lotta Appelqvist
Annonsförsäljning

1. Tycker om att 
samarbeta.
2. Svag analytiker, 
allra helst när jag 
är känslomässigt 
engagerad.
3. Minns inte att  
jag lämnade det. 
Som egen företaga-
re tenderar gränser 
mellan jobb och 
fritid att suddas ut, 
på gott och ont.

Annette Wallenius
Kundtjänst

Sören Olsson
Krönikör

Gunilla Malm
Barnläkare

Mikael Nyberg
Grafisk formgivning

Valter Bengtsson
Ansvarig utgivare

Medarbetare 
i detta nummer:

Annika Nyström 
Karlsson, utredare 
HSO
1. Optimist.
2. Skulle gärna vilja 
vara bättre på att hålla 
ordning hemma.
3. Kul, när man väl 
vaknat!

Mathias Blomberg, 
Confrere Juristbyrå
1. Handlingskraftig.
2. Otålig.
3. En intressant 
blandning av förvän-
tan och nervositet.

Föräldrakraft i nya lokaler 
Besök oss gärna på Eriksbergsparken 1 i centrala 

Stockholm. Ring för att boka ett besök!

1. Njuter av de goa 
grejerna som varda-
gen kan överraska 
med.
2. Lite lat, får jag väl 
erkänna.
3. Trots tre hällande, 
vällande allt i genom 
regniga semester-
veckor, kändes det 
helt okej. Faktiskt.

Kristina Sahlén
Fotograf

Månadens citat:
”Jag ser fram 
emot att ta tag i 
de anmälningar 
om diskrimine-
ring som ramlar 
in till oss.”

Torbjörn Andersson, 
ny vikarierande Handi-
kappombudsman 

”Jag var som 
en pingisboll 
i universum.”

Tommy Mäkelä, förelä-
ser om funktionshinder 
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Assistansia AB
Telefon: Huvudkontor, Örebro 020-30 31 00, 
Stockholm 020-30 31 00, Göteborg 031-15 37 10, 
Malmö 040-48 41 00
E-postadress: info@assistansia.se
Hemsida: www.assistansia.se

PERSONLIG ASSISTANS NÄR DEN ÄR SOM BÄST

Våra jurister hjälper dig att ordna bra 
personlig assistans. Helt utan kostnad.
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Personlig assistans är så mycket mer än en per-
sonlig assistent. Många delar ska falla på plats 

för att du ska nå en lösning som passar just dig, 
och det är inte alltid enkelt att klara på egen hand. 
När vi möter människor märker vi exempelvis att 
många inte har det antal assistanstimmar de borde 
ha. Många föräldrar till funktionshindrade barn 
som idag har vårdbidrag känner heller inte till att 
de har rätt till personlig assistans och vilken ökad 
livskvalitet detta kan ge för både föräldrar och 
barn. Det vill vi ändra på. 

Till din hjälp har vi därför kunniga jurister som 
går igenom ditt ärende och kämpar för dina rättig-
heter. Helt utan kostnad och oavsett om du redan 
har assistans eller ska söka för första gången.

För oss är det en självklarhet. Det handlar om 
en helhetssyn på Personlig assistans. Det handlar 
om din livskvalitet.

Assistansia AB arbetar med Personlig assistans för funktionshindrade. Det
är kundernas önskemål som styr vårt arbete oavsett det gäller valfrihet, 
ekonomi, juridisk hjälp, närhet, trygghet eller service. Målsättningen är alltid 
densamma – Personlig assistans när den är som bäst. Assistansia grundades 
2000. Vi är Sveriges ledande privata assistansanordnare med verksamhet 
över hela landet.

”Jag känner mig aldrig ensam”. Assistansias juridiska hjälp är ett 
mycket stort plus. Jag känner mig aldrig ensam, har alltid stöd i 
ryggen när beslut om min assistans fattas.”Martin Eriksson
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V
i som lever med handi-
kappade människor i vår 
närhet har på ett eller 
annat sätt funderat över 
livets bräcklighet. 

Alla människor lever ju med döden 
ständigt närvarande, men det tycks 
som om det är ännu mer påtagligt hos 
människor som omger sig med 
handikappade medmänniskor. 
Kanske finns det nån sjukdom som 
förkortar livet på vår älskade vän eller 
kanske är helt enkelt prognosen för 
framtiden oviss hos någon vi känner 
eller håller av. 

Vi har hur som helst fått lära oss att vi 
inte kan säga ”Det händer nog inget”, 
för vi vet att livet kan ha precis vad som 
helst i beredskap åt oss. 

Men ändå tänker människor i 
allmänhet ganska sällan på döden. Jag 
undrar lite varför?

Döden är ju nåt som vi människor får 
med på köpet i samma stund som vi 
föds och det är inget som nån kommer 
undan. Det är en del av livet.

Jag tror att den största anledningen 
till att vi inte pratar och diskuterar 
döden är att den är förknippad med 
sorg. Sorg står för många för elände och 
kanske till och med depression. 

Vi vägrar gråta!
Och döden är det ingen som har 

riktig koll på. Vi vet inte vad som väntar 
oss där på ”andra sidan”.

Vårt stora kontrollbehov gör att vi 
därför helt enkelt förtränger döden som 
fenomen och vi försöker blunda hårt så 
snart ämnet kommer på tal. Man pratar 
inte om döden. Det är nästan lika 
tabubelagt som sex. Och begreppet 
döden har så många lustiga metaforer. 
Man säger att man ”går till andra sidan” 
som om det vore att man byter lag i 
fotboll eller nåt. Eller vad sägs om 
”personen har gått bort”. Det kan ju 
tolkas som om det är nån som har gått 
vilse i skogen. Och är det inte samma 
begrepp vi använder när vi blir bort-
bjudna till vänner och bekanta. Vi ska 
gå bort…

Våra hjärnor vill veta vad som väntar 
oss efter döden.

Helst vill vi ha en detaljerad karta 
över himlen så att vi inte känner oss 
vilsna och oroliga när vi kommer dit 
utan varken bagage eller förmögenhe-
ter. 

Under året har flera stora personlig-
heter dött. Jag tänker på Ingmar 

Bergman, Lars Forsell och Povel 
Ramel till exempel. Döden aktualise-
ras när någon så berömd går över till 
det okända på andra sidan. Vi tycks 
önska att allt ska vara precis som det 
alltid har varit. Gamle Kungen och 
Astrid Lindgren borde fortfarande 
leva, tycker vi. Även om de i dag 
skulle vara över hundra år och 
tämligen okontaktbara.

För en tid sedan var jag på en begrav-
ning av en vän till mig och det satte 
igång en hel del funderingar.

Vid kistan flödade känslorna fram 
hos åhörarna och vi fick höra vilken fin 
och varm och fantastisk människa som 
hade dött. Jag funderade på om hon 
fick veta hur värdefull och fin person 
hon var medan hon levde. Kanske var 
det så. Kanske inte. Det var inte det som 
var det intressanta, utan snarare 
fenomenet i sig.

Varför ska vi vänta med att berätta 
sånt till när det redan är för sent? Varför 
väntar vi med att tala om hur bra våra 
medmänniskor är ända tills de ligger i 
en kista? Då har de väl ingen glädje av 
att nån säger de där vänliga orden? De 
hade väl kanske uppskattat det mer när 
de levde. Men vi människor är lustiga 
figurer. Vi väntar in i det längsta och 
även lite längre än så. När personen 
redan har dött så upptäcker vi att det 
fanns saker som vi ville säga till dem. 
Uppriktiga, kärleksfulla och varma 
hälsningar till personen som inte längre 
finns här hos oss.

Det är så dags då!

Kanske finns det möjlighet att göra på 
ett annat sätt? Mitt förslag till dig är att 
använda alla tillfällen som ges under en 
viss period att tala om för människor i 
din omgivning vad de betyder för dig. 
Spara inte de vänliga orden till det är 
för sent. Passa på att säga de kärleksful-
la, innerliga och uppskattande orden 
nu. I morgon kan det alltid vara för 
sent. Vem vet – du kanske får höra nåt 
oväntat vänligt tillbaks?

Sören Olsson

DÖDEN ÄR EN DEL AV LIVET
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VARSÅGOD – ett smakprov på vad 
Föräldrakraft planerar att ta upp i 
kommande utgåvor. Mer information 
finns på vår webbsida.

NR 2007-06 (26 OKTOBER)

GUIDE AVLASTNING. Så får du hjälp 
med avlösarservice, kontaktfamilj och 
andra former av avlastning.

TEMA LAGAR. Vilka nya lagar och 
regler är på gång och vad kommer de 
att betyda för familjer med barn med 
särskilda behov? Så påverkas svenska 
familjer av nya EU-direktiv.

TEMA TEATER OCH MUSIK. Teater, 
musik och andra kulturella aktiviteter 
har visat sig ha mycket stor betydelse 
för barns utveckling. I nästa nummer 
får du många tips på hur hittar 
lämpliga teater- och musikaktiviteter.

NR 2007-07 (7 DECEMBER)

GUIDE: FASS.SE. Så kan föräldrar ha 
nytta av Sveriges största informa-
tionsbank om läkemedel

TEMA ALTERNATIV VÅRD.   
Naturläkemedel och alternativa 
vårdformer får ofta kalla handen. 
Men många familjer har ändå goda 
erfarenheter av  alternativa behand-
lingsformer.

TEMA SKOLA. Hur hittar du rätt skola 
för barn med inlärningssvårigheter? 
Vilka skolor finns att välja bland? 
Vilket stöd kan skolbarnet få? Hur 
planerar man barnets skolgång?

NR 2008-01 (JANUARI 2008)
PRIVATVÅRD. 
JURIDIK. 
TEMA BILAR. 

NR 2008-03 (MARS 2008)
ASSISTANS. 
KOLLO. 
RESOR.

Sören Olsson

Välkommen till vår nya webb

Nyheter, reportage & tips hittar du på 
vår webbsida www.foraldrakraft.se
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Namn: Merja Paloposki.
Ålder: 47 år.
Bor: Västra Götaland.
Familj: Sambo, barnen Tim, 
14 år och lillebror Mic, 10 år.
Yrke: Inom modebranschen.
Fritid: Huset vid västkusten, 
familjen, digitalt skapande 
och kontaktnätet HydroChat 
om hydrocefalus.
Motto: Bemöt andra så som 
du själv vill bli bemött.

Min koppling till funktions-
hinder: Vår son Tim föddes 
1992 med Kongenital Hydro-
cefalus och Esofagu satresi. 
Kongenital innebär att det har 
uppstått i fosterstadiet. 
Hydrocefalus innebär 
vattenskalle. Esofagusatresi 
innebär att matstrupen inte 
hade någon förbindelse med 
magsäcken vid födseln.

Om mitt nätverk: Jag skapade 
nätverket HydroChat år 2000 

på grund av att jag ej hittade 
något nätverk, men kände att 
ett behov fanns. Nätverket 
drivs helt ideellt av mig och 
”medlemmarna” kommer 
från hela Norden. Vi är för 
närvarande cirka 200 med-
lemmar som umgås och 
diskuterar via mailinglistorna. 
HydroChat anordnar även en 
familjeweekend varje år, i år 
är det den femte. Ålder på 
personerna med funktions-
nedsättning varierar mellan 
noll till 80 år.

Så här tycker jag...
… om LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funk-
tionshindrade): Jag skulle 
vilja ha en ändring på att LSS 
bedöms så olika från kom-
mun till kommun. Vilken 
hjälp man får ska inte bero på 
var man bor, utan vilket 
hjälpbehov man har.

… om landstingens arbete: 
Det är under all kritik att 
landstingen inte kan arbeta 
över gränserna, särskilt när 
det gäller ovanliga funktions-
hinder. I vårt fall, så menar 
landstinget att de kan ordna 
träffar med andra föräldrar 
och andra aktiviteter – men 
bara för de som bor inom vårt 
eget landsting. Det gör det 
väldigt svårt för oss, eftersom 
jag i dagsläget bara känner till 
en enda familj, inom vårt 
landsting, som har barn med 
samma diagnos. Just därför 
startade jag ett eget nätverk, 
för att få kontakt med andra 
föräldrar.
Läs mer: 
www.hydrocefalus.com

Merja startade
nätverket som 
landstinget nobbar

– Inom vårt landsting fi nns 
bara en familj till med barn 
med samma diagnos, därför 
startade jag ett eget nätverk 
för att få kontakt med an-
dra, säger Merja Paloposki.

”Jag vill ha en 
ändring så att 
hjälpen man får 
inte beror på var 
man bor utan vilket 
behov man har”

CP?
Läs mer på 

 www.movewalk.se 
Göteborg  Tel: 031 - 55 84 20 
Stockholm Tel: 08 - 624 99 91 

– när tarmen inte fungerar som den skall

Peristeen vattenlavemang

Många människor lider av urininkontinens, avföringsinkontinens 
och förstoppning. Coloplast AB har marknadens bredaste 
sortiment av produkter inom dessa områden. 

Läs mer på www.coloplast.se/peristeen4 eller ring vår 
kundservice på tel. 0300-332 56. 
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SS-kommittén gör 
en snabbutryck-
ning för att förhin-

dra missbruk av resurserna 
för personlig assistans. Fö-
retag som lockar till sig kun-
der genom att betala ut stora 
engångsbelopp ska stoppas. 
I framtiden ska felaktigt ut-
betalda pengar återbetalas.

LSS-kommitténs ordföran-
de Kenneth Johansson tog i 
maj initiativ till att förhindra 
att assistansreformens resur-
ser används på ett sätt som 
aldrig varit meningen. Under 
sommaren fick LSS-kommit-
tén ett tilläggsdirektiv att 
snabbt ta fram förslag på åt-
gärder.

– Vi har upptäckt brister i 
hur pengarna används och 

vi måste göra något åt det 
snabbt. Om detta sprider sig 
kommer hela reformen att 
ifrågasättas, säger Kenneth 
Johansson till Föräldrakraft.

Redan den 1 oktober ska 
kommittén presentera för-
slag på hur missbruk ska 
stoppas och Kenneth Johans-
son räknar med att riksda-
gen snabbt kommer att fatta 
beslut i frågan.

– Jag räknar med att frå-
gan kommer att behandlas 
unikt snabbt, samtidigt som 
jag måste erkänna att vi har 
kommit igång sent, säger 
Kenneth Johansson.

Enligt Kenneth Johansson är 
det enstaka exempel på 
missbruk av assistansrefor-
mens intentioner som är 

viktiga att förhindra.
– De allra flesta assistans-

företag gör ett bra jobb men 
det finns enstaka exempel på 
att man inte följer reformens 
intentioner. De gör inget lag-
ligt fel och vi kan inte sätta 
dit dem utan att ändra lagen.

Som exempel på hur det 
kan gå till nämner Kenneth 
Johansson att företag lockar 
till sig nya kunder från kon-
kurrenter genom att erbjuda 
stora engångsbelopp på up-

pemot 100 000 kronor. Man 
”köper” kunder som är lön-
samma.

– Det är inte så man ska 
använda resurserna, säger 
Ken neth Johansson.

I en artikel i Nerikes Alle-
handa skriver socialförsäk-
ringsminister Cristina Hus-
mark Pehrsson och folk-
hälsominister Maria Larsson 
att alla assistansbolag tyvärr 
inte arbetar seriöst.

– Det är viktigt att samhäl-
lets resurser går till det som 
avsetts och ingenting annat, 
skriver ministrarna. Före ta g 
som ordnar assistans gör det 
generellt på ett bra sätt. Men 
med många olika aktörer 
finns naturligtvis även dåliga 
exempel. vb

Fler anmälningar om 
diskriminering i skolan. 
Det är en tendens som den 
nya vikarierande handi-
kappombudsmannen 
Torbjörn Andersson har 
märkt det senaste året. 

Torbjörn Andersson är ut-
bildad jurist, 42 år och själv 
synskadad. 

Inom HO, Handi kapp-
ombudsmannen, har han 
arbetat sedan 1997 och haft 
tjänster som HO:s arbets-
rättsjurist och ställföreträ-
dande verksamhetschef.

– Det känns roligt och om-
tumlande att ta över rollen 
som vikarierande handi-
kapp ombudsman. Jag ser 
fram emot att ta tag i de an-
mälningar om diskrimine-
ring som ramlar in till oss 
och att bidra till den nya or-
ganisationen när de fyra 
ombudsmännen slås sam-

man nästa år, säger Torbjörn 
Andersson.

– De viktigaste frågorna 
under hösten är skolan och 
allmän diskriminering av 
personer med funktionshin-
der. Lagen om förbud mot 
diskriminering och annan 
kränkande behandling av 
barn och elever har bara fun-
nits sedan den 1 april 2006 
och därför ser vi en ökad 
medvetenhet om att diskri-
minering i skolan är olaglig 
hos barn och föräldrar, säger 
Torbjörn Andersson.

Ett problem är att många 
ärenden HO får in inte har 
tillräcklig bevisning för att 
gå vidare till domstol.

– Ofta kommer vi fram till 
en lösning med skolan. Men 
om man inte kommer över-
ens kan det vara svårt för 
privatpersonen att bevisa att 
man blivit diskriminerad, 
därmed inte sagt att eleven 

inte blivit diskriminerad, sä-
ger Torbjörn Andersson.

Hans tips till föräldrar är att 
anmäla diskrimineringen så 
fort som möjligt till HO. Ju 
tidigare man anmäler ett fall, 
desto större chans finns att 
man får rätt mot skolan. sb

Webbadress: www.ho.se

Inget mer missbruk 
av assistanspengar 
LSS-kommittén rycker ut

L
Kenneth Johansson

”Om detta spri-
der sig kommer 
hela reformen 
att ifrågasättas.”

Nye HO tar krafttag mot diskriminering

– Anmäl diskriminering, upp-
manar Torbjörn Andersson.

Autism - Aspergers syndrom        
Enigma Omsorg AB har fritids, korttids, boende och daglig
verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med
Aspergers syndrom eller autism.

För mer information besök vår hemsida
www.enigmaomsorg.se

Enhagsslingan 17, 18740 Täby     Tel: 08-7682000, Fax: 08-7682022
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Nationellt orofacialt kunskapscenter

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt* kun-
skapscenter för mindre kända handikappgrupper. 
Vi samlar, dokumenterar, utvecklar och sprider 
kunskap kring sällsynta diagnoser.

Nationellt resurscenter för 
orofaciala hjälpmedel

Mun-H-Center har till uppgift att samla kunskap 
och erfarenheter kring orofaciala hjälpmedel. 
Vi säljer hjälpmedel som förenklar vardagen för 
användare, anhöriga och vårdpersonal.

*orofacial är latin och betyder mun och ansikte

Chewy Tubes Collis-Curve Dubbeltandborste

Safe Feeder Proxident Bitstöd

www.mun-h-center.se
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Socialministern satsar på nätet: 
Chatta med läkare på BUP
Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, 
ska finnas på internet för att nå fler 
unga på ett enkelt sätt. Det säger 
socialminister Göran Hägglund.

Nyligen presenterade regeringen 
planer på en ungdomsmottagning 
på internet och nu går man alltså 
vidare för att inrätta en virtuell BUP-
mottagning på nätet.

Här ska unga och deras föräldrar 
kunna chatta med läkare, hitta 
information om sjukdomar, boka 
tider och läsa sina journaler.

– Många barn och 
ungdomar tillbringar stor 
del av sin tid vid datorn 
och vi måste möta dem där 
de befinner sig, säger Göran 
Hägglund.

– För många barn och 
föräldrar är det fortfarande 
tabu att söka psykiatrisk 
hjälp. Dessutom är köerna 
till BUP ofta orimligt långa. Med en 
virtuell mottagning på internet blir 
det lättare för de unga att ta kontakt 
med vården, tror Göran Hägglund. 

Han anser att den psykiatriska 
vården idag är förfärlig.

– Vi vill ta igen det som har 
försummats under en lång följd av 
år, säger Göran Hägglund. 

nga som söker hjälp hos psy-
kiatrin ska få kontakt via te-
lefon eller på plats samma 

dag och aldrig behöva vänta mer än 
sju dagar på att få träffa en läkare.

Detta har regeringen och SKL, Sveriges 
kommuner och landsting, nu kom-

mit överens om.
– Det kan vara förödande för 

unga att vänta på hjälp från psy-
kiatrin, säger socialminister 
Göran Hägglund.

– Vi kan inte förändra detta 
över en natt, men denna över-
enskommelse är en bra bit på 
vägen för att nå målet.

Efter den första kontakten med 
psykiatrin ska den unge få träffa en speci-
alist inom barn- och ungdomspsykiatrin 
inom högst 30 dagar och påbörja behand-
ling senast inom ytterligare 30 dagar.

– Det är extra viktigt med snabba insat-
ser när det gäller våra barn och unga. Idag 
kan ett barn få vänta upp till tre månader 
på att få träffa en specialist och ytterligare 
tre månader på behandling. Sam manlagt 

blir det ett halvår och det är en orimlig tid 
för ett barn. Vi vill korta tiderna från tre 
månader per insats till max en månad, sä-
ger Göran Hägg lund.

– Unga med psykisk ohälsa måste få den 
hjälp de behöver i tid. Att som ung behöva 
vänta i upp till sex månader för behand-
ling kan i många fall vara förödande.

Före valet lovade de borgerliga partierna 
att stärka vårdgarantin inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. Överens kom melsen 
med kommunerna och landstinget inne-
bär dels att extra pengar satsas på psyki-
atrin, dels att bristerna kartläggs.

– Att bara ösa in pengar utan att veta 
var behoven egentligen finns har tidiga-
re visat sig vara resultatlöst, säger Göran 
Hägglund. Var finns problemen? Vilka 
landsting lyckas bra, och varför? På det 
sättet kan vi följa upp arbetet bättre och 
lära oss av de goda exemplen.

– Arbetet med att förverkliga den för-
stärkta vårdgarantin kommer att ge-
nomföras stegvis under en treårsperiod 
med början sommaren 2007, säger 
Göran Hägglund.

Mer information på www.skl.se 

Unga garanteras hjälp av 
barnpsykiatrin den dag de söker 
Regeringen och SKL är överens

U

Göran Hägglund, 
socialminister

14 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2007
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Kommer det nytt ?
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ron är stor för att 
LSS-kommittén 
kommer att 

föreslå försämringar av 
den personliga assistan-
sen. Nyligen presenterade 
DHR en undersökning 
som visar att nästan 80 
procent av de assistansbe-
rättigade fruktar neddrag-
ningar.

Försäkringar om att ”refor-
men ligger fast” från Kenneth 
Johansson (c), LSS-kommit-
téns och socialutskottets ord-
förande, kunde inte helt stilla 
oron vid DHR:s presskonfe-
rens i Almedalen i Visby.

Personlig assistans är tro-
ligen den allra viktigaste re-
form någonsin inom svensk 
handikappolitik. DHR:s un-
dersökning visar att 98 pro-

cent av de assistansberätti-
gade anser att assistansen är 
den insats som betyder mest 
för deras livskvalitet.

Men oron är alltså mycket 
stor att LSS-kommittén kom-
mer att föreslå försämringar 
eftersom ett av direktiven är 
att dämpa kostnadsutveck-
lingen.

För närvarande ligger sam-
hällets kostnader för per son-

lig assistans på cirka 20 mil-
jarder kronor och utveck-
lingen mot allt högre kost-
nader har skrämt upp många 
politiker. År 2010 väntas as-
sistansen kosta 28 miljarder 
och år 2015 hamnar notan 
enligt prognoserna på 35 
miljarder.

– Jag har full förståelse för 
att man känner oro när re-
formen ses över, men syftet 

är att värna och utveckla, sä-
ger Kenneth Johansson.

När reformen infördes av-
sattes alldeles för lite pengar, 
vilket har fått budgetar att 
spricka och många att ifrå-
gasätta kostnaderna.

– Kostnaderna är snart up-
pe på samma nivå som för 
sjukpenningen, säger Ken-
neth Johansson. 

80 procent befarar försämrad
LSS-kommitténs ordförande kunde inte stilla oron.

Vi har inga planer på att för-
sämra LSS-reformen och 
den personliga assistansen, 
säger socialminister Göran 
Hägglund till Föräldra kraft.

– LSS är den kanske vikti-
gaste reformen på handi-
kapp området och vi kom-
mer självklart att slå vakt 

om den, säger Göran Hägg-
lund.

Föräldrakraft har även bett 
folkhälsominister Maria
Lars son (kd) kommentera 
oron hos handikapporgani-
sationer  och  an höriga kring 
framtiden för LSS och den 
personliga assistansen.

– Det är en oro som odlas 
av våra politiska motstånda-
re, säger Maria Larsson, men 
vi kommer att värna om la-
gen. Den utredning som nu 
pågår handlar inte om att 
förändra LSS så att den inte 
fortsätter vara en rättighets-
lagstiftning.

Göran Hägglund lovar att slå vakt om LSS         

O

Rabbit
– står inte där du ställer den

Rabbit – Mobilt ståstöd
Rabbit ger möjlighet att själv förflytta 
sig och samtidigt vara på samma nivå 
som kompisarna. En lättmanövrerad 
stårullstol som skapar nya möjligheter 
till äventyr och lek. 

Vårt breda ståsortiment har 
mycket mer att erbjuda. 

www.etac.se/junior

Toucan
– när du vill stå stadigt

Toucan – Ståstöd
Toucan är ett väldesignat och 
funktionellt ståstöd med optimala 
anpassningsmöjligheter. 

Babytecken
- det perfekta sättet att kommunicera 
  med din baby!
* Ger ditt barn möjlighet att tala om vad det
   vill, behöver eller ser innan det kan prata
* Minskar ditt barns frustration
* Stärker bandet mellan dig och ditt barn
* Ger ditt barn en snabbare språkutveckling

SVERIGES DÖVAS RIKSFÖRBUND
Försäljningsavdelningen
Box 300, 793 27 LEKSAND
Telefon: 0247-140 65    Fax: 0247-141 35
E-handel  www.sdrf.se/sdr      E-post: shop@sdrf.se

DVD:n innehåller 90 tecken, tecken 
som passar till vardags för att kom-
municera med babyn. Tecknen är 
indelade i följande kategorier:
- ”Att göra”       - Känslor/uttryck
- Djur         - Leksaker
- Färg         - Mat
- Hem         - Natur/väder
- Kläder         - Personer
- Kropp         - Transport

För dvd-spelare i PC/Mac eller till TV

Mer information och smakprov från 
DVD:n se www.babytecken.se

Pris inkl. porto:    249:-
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www.permobil.se

Dialog
Att kunna kommunicera med omgivningen är en

nödvändighet men inte alltid en självklarhet, ibland

kan det behövas lite hjälp.

Tekniken gör det mesta möjligt!

Glöm inte ID-dagarna 

i höst.Ta chansen att titta

på alla nya lösningar!
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MyTobii P10 portabel ögonstyrning 
- avancerad men enkel att använda.

Trots glada miner lyckades Kenneth Johansson (i kavaj) ej stilla 
oron hos DHR:s representanter Roland Håkansson, ordförande 
Karin Westlund och utvecklingssekreterare Wenche Willumsen.

ad assistans   

        och assistans
– Många har glömt att det 

var en borgerlig regering 
som införde reformen. Vi 
har samma starka drivkraft 
att förbättra för personer 
med funktionshinder denna 
valperiod, sa Maria Larsson, 
som påpekade att ”det hän-
de väldigt lite med handi-

kapplanen” under den soci-
aldemokratiska regeringen.

Göran Hägglund och hans 
parti kristdemokraterna an-
ser att ansvaret för åtgärder 
enligt LSS ska övertas av sta-
ten. Frågan utreds just nu av 
LSS-kommittén.

Vi ses på Hjultorget och 
ID-dagarna. Ta chansen att 
titta på alla nya lösningar!

Konduktiv pedagogik på 
Stegen Träningscenter
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kolan fungerar 
inte bra för alla 
barn. Därför går 

43 handikappförbund ihop 
och samlar sina hjärtefrå-
gor till en gemensam och 
stark plattform för skol- 
och utbildningsfrågor. 

En viktig tillgång för föräld-
rar, menar Handikapp för-
bunden HSO som represen-
terar nästan en halv miljon 
svenskar.

– Det är unikt att alla 43 
medlemsförbund inom HSO 
samlat sig till en gemensam 
ståndpunkt. Det viktigaste för 
oss är att vi för första gången 
samlat oss till gemensamma 
krafter, säger Annika Nyström 
Karlsson, utredare inom skol- 
och utbildningsfrågor på 
Handikapp förbunden.

Alla förbunden har olika 
hjärtefrågor inom skolpoliti-
ken. Nu har man insett att 
det är viktigt att alla förbund 
tillsammans har ett doku-
ment som beskriver de vikti-
gaste ståndpunkterna.

– Vår politik blir mer kon-
kret och tydligare. På det här 
sättet blir det enklare att be-
skriva för politiker och kom-
muner vad som behöver änd-
ras, säger Annika Ny ström 
Karls son.

Tanken är inte att de enskil-
da organisationerna ska säga 
adjö till sina egna skolpoli-
cys, utan att den gemensam-
ma plattformen ska vara ett 
komplement och göra orga-
nisationerna starkare.

– Programmet kan vara ett 
bra stöd för föräldrar när man 

kräver rätt stöd i skolan. Att 
ha 43 handikappförbund bak-
om sig är mycket bättre än att 
komma helt tomhänt, säger 
Annika Nyström Karlsson.

Hon tror också att den nya 
plattformen kan ge både or-
ganisationer och privatper-
soner en ny kick.

– Vi vill få igång en starka-
re kommunikation mellan 
människor och hoppas även 
att vi ska få mycket synpunk-
ter från privatpersoner, orga-
nisationer och politiker. Tan-
ken är att vi hela tiden ska 
förnya plattformen så att den 
är helt rätt i tiden. Det finns 
ju alltid punkter man kan 
förtydliga, säger Annika 
Nyström Karlsson. sb

Läs mer: www.hso.se

43 förbund för bättre skola   
Halv miljon svenskar står bakom nya krav.

S

När 43 förbund går samman 
bildas en stark röst.
 Foto: Istock

Viktigaste kraven
TILLGÄNGLIGHET. Skolan ska 
göra fysiska och organisatoriska 
anpassningar för individens 
behov. Skolan ska erbjuda 
alternativa kommunikationsfor-
mer, gynna hörselskadades 
tvåspråkiga utveckling (svenska 
och tec kenspråk) och tillgodose 
att elever som är i behov av det 
får tillgång till inläst läromedel 
eller andra passande hjälpmedel.

INDIVIDEN I CENTRUM. Det ska 
finnas ett åtgärdsprogram där 
det tydligt framgår vilka 
lösningar den enskilde eleven 
behöver. Det ska framgå vem 
som ansvarar för olika stöd. 
Eleverna ska ha tillgång till 
elevhälsan utan kontakt med 
personal eller föräldrar och 
skolskjuts ska även ges till 
elever som väljer annan skola än 
anvisad.

 SKOLANS ANSVAR. Skol le dare 
och lärare ska känna till skolans 
styrdokument om anpassning av 
undervisningen. Lärare ska 
skaffa sig kunskap om de 
funktionshinder de möter för att 
kunna möta individerna och 

eleverna ska alltid ha rätt att få 
sitt behov utrett. Skolan ansvarar 
för att finansiera de anpassning-
ar och hjälpmedel som behövs. 
Man ska även erbjuda skolans 
personal kompetensutveckling.

KOMMUNENS ANSVAR.  Var je 
kommun ska ha färdiga rutiner 
för utredning av klagomål. Det 
ska vara möjligt att överklaga 
elevens åtgärdsprogram i 
förvaltningsdomstol. Kommunen 
ska även ta fram kvalitetsredo-
visningar över hur resurser 
kommit eleverna till del.

STATENS ANSVAR. Statens stöd 
och insatser ska vara tydligt i 
skolans styrdokument. 
Kurs planernas mål bör ses över 
så att elever med funktionshinder 
kan få betyg som är jämförbara 
med andra elevers i alla ämnen. 
Staten bör även se över 
skollagen, för att se till att elever 
inte kan nekas skola på grund av 
ekonomiska eller organisatoriska 
skäl. Alla elever ska få rätt att 
själv välja skola och inriktning. 
Stöd och resurser ska följa 
eleven, inte tvärtom.
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arn blir döva i 
onödan för att 
nya vaccin mot 

pneumokocker inte 
används, sa barnläkaren 
Hugo Lagercrantz vid ett 
seminarium med 
Majblomman i Almedalen. 
Han vill också att flickor 
ska vaccineras mot 
livmoderhalscancer redan 
i skolan.

Hugo Lagercrantz påpekade 
att barn har alldeles för sva-
ga lobbyorganisationer vil-
ket framgick tydligt i Alme-
dalen där bilbranschen, 
fackliga organisationer och 
många andra varje år satsar 
stora resurser på att dra till 
sig medias uppmärksamhet.

Majblommans välbesökta 
seminarium var ett lyckat 

försök att öka uppmärksam-
heten kring barns rättighe-
ter, men man för en ojämn 
kamp. Vid Majblommans se-
minarium gav Hugo Lager-
crantz en lång rad exempel 
på att svenska barn hamnar i 
underläge vid politikernas 
fördelning av resurser.

■ Brister inom BB. Inom 
Storstock holm räcker inte 
platserna till, trots att det 
borde vara en rättighet att få 
plats och kunna stanna un-
der en tid. Bristen beror på 
att det saknas barnmorskor 
och annan personal.

■ Alltför få kuvösplatser i 
storstäderna. Bristen beror 
även här på att personalen 
lockas till andra jobb med 
bättre arbetstider och löner.

■ Barnsjukvården är un-
derdimensionerad på exem-

pelvis Astrid Lindgrens barn-
sjukhus. Politikerna har inte 
satsat tillräckliga resurser. 

■ Barn kommer i andra 
hand i föräldraförsäkringen 
– föräldrarnas önskemål vä-

ger tyngre, menar Hugo La-
gercrantz.

■ Skolhälsovården är för-
summad och klart sämre än 
företagshälsovården. Dess-
utom är skillnaderna stora 
mellan olika orter. Få kom-
muner når upp till målet: en 
skolsköterska per 400 elever 
eller en läkare per 2000.

■ Barn- och ungdomspsy-
kiatrin är marginaliserad 
och köerna kan vara långa, 
exempelvis för barn med 
ADHD. Barnpsykiatrin bor-
de vara viktigare än vuxen-
psykiatrin, sedan kan det va-
ra för sent, anser Hugo 
Lagercrantz.

■ Ödesdigra besparingar 
inom barnvaccin. Hugo 
Lager crantz varnade för att 
barn blir döva och drabbas 
allvarligt på annat sätt helt i 
onödan om inte vaccination 
mot pneumokocker, vatt-
koppor och livmoderhals-
cancer införs. Han framhöll 
att de nya vaccinerna mot 
livmoderhalscancer, som 
bör ges till flickor redan i 
skolan, är en ”fantastisk 
uppfinning som sparar 
mycket lidande och pengar” 
och han var kritisk till att 
”Socialstyrelsen är passiv”. 
Det är anmärkningsvärt att 
frågan inte uppmärksam-
mats mycket mer, ansåg 
Hugo Lagercrantz.

■ Resurser för språk och 
läsande. Lager crantz varnar 
för konsekvenser av minska-
de öppettider och färre bib-
liotekarier.

■ Musikundervisningen 
är inte tillräckligt priorite-
rad. Forskning visar att 
barns hjärnor stimuleras av 
musik, trots det har musik-
skolan dragit ned.

■ Barnforskningen kom-
mer i andra hand när det 
gäller strategiska satsningar.

Hugo Lagercrantz: 
Ödesdiger besparing 
på barnvaccin

B
Barnombudsmannen Lena 
Nyberg, Majblommans 
generalsekreterare Lena 
Holm och barnläkaren 
Hugo Lagercrantz lyfte upp 
barns rättigheter vid ett 
seminarium i Almedalen.
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I höst vill vi inspirera
unga att läsa!
Vi tyckte det var hög tid att satsa extra på ungdomar som 
inte hittat viljan eller inspirationen att läsa. Därför har vi 
tagit fram fl er böcker speciellt för dem. Läs mer om våra 
titlar och beställ på: www.lattlast.se/unga
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trax före sommaren sken 
solen lite extra över Örn-
sköldsvik då 150 personer 

möttes på en hjälpmedelsmässa i 
stadens Folkets Park. Bakom arrange-
manget ”Hjälpmedel i tiden” stod 
Frösunda LSS, Dolomite och Invacare 
som bjöd på intressanta föreläsningar 
och demonstrationer av hjälpmedel.

Besökarna kom från vitt skilda håll 
men många var föräldrar till barn och 
unga med funktionsnedsättningar. 
Föräldrakraft var också på plats för att 
träffa läsare, både gamla och nya, och 
för att få veta vad som händer i 
Örnsköldsvik med omnejd.

Medlemmar från bland annat 
Attention, FUB och RBU hade tagit 

tillfället i akt att titta, 
lyssna och utbyta 
erfarenheter. 

Med Åsa Danvind 
från FUB fick vi ett 
samtal om uppbygg-
naden av Totalskid-
skolan i Örn skölds-
vik som skapas med 
stöd av kända 
pro filer som Peter 
Forsberg och 
Mar kus Näslund via 
hockeylaget Ice-
breaker och 
Hockeyproffsens 
stiftelse i Väster-
norrland. (Se www.
icebreakers.se.)

Attention i Örnsköldsvik är också 
en förening på hugget och dess med -
lemmar berättade att man ordnar ett 
par föreläsningar varje år för att belysa 
föreningens hjärtefrågor och hitta nya 
medlemmar. På gång är att ordna 
familjeträffar, så att både föräldrar och 
barn får träffa andra.

RBU bedriver också en aktiv 
verksamhet i Örnsköldsvik, fick vi 
veta genom några av föreningens 
medlemmar, som totalt uppgår till ett 
20-tal familjer. ●

Rullstolar rullade 
in i ”Foppa-land” 
En glimt från en liten men 
viktig mässa.

MÖTE MED PRESSEN. Två ar-
betsterapeuter från Sollefteå 
stiftade bekantskap med För-
äldrakraft.

DEMONSTRATION. Keith Kåg-
ström fi ck berätta om och de-
monstrera Invacares sängar 
och andra produkter.

SÅ FUNKAR DET. Dolomites Johan Bergkvist visar 
upp nya produkter för intresserade besökare.

ALLTID MYCKET FOLK. Fyra medarbetare från Frö-
sunda hade fullt upp med att förse besökarna med 
information. De fyras gäng bestod av (från vänster) 
Cathrine Lindgren, Rigmor Lundgren, Maria Nylan-
der och Agnetha Hellström.

AKTIVA FÖRÄLDRAR. De lokala föreningarna var väl representera-
de på hjälpmedelsmässan, där vi bland annat träffade Åsa Danvind 
(längst till vänster) från FUB och Birgitta Svensson (trea från vän-
ster) från RBU. 

Eva Sjölund, 
Frösundas 
verksamhets-
ledare i Örn-
sköldsvik, kun-
de hälsa 150 
personer väl-
komna.

EXPERT PÅ 
HJÄRNAN. Rita 
Ehrenfors fö-
reläsning om 
hjärnan var 
en av dagens 
höjdpunkter.

KAFFEPAUS. Birgitta Svensson 
och Peter Westin fi ck en paus 
och hade trevligt över en kopp 
kaffe tillsammans med några 
av de andra besökarna.

S
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Tidig julklapp från Arvsfonden 
– julkalender för alla  

Äntligen blir Julkalenderns 
datorspel anpassat för alla 
barn, oavsett om man har 
funktionshinder eller inte. 
Det kan man tacka Allmänna 
Arvsfonden för.

Arvsfonden bidrar med 483 000 
kronor till ett projekt hos 
Föreningen Furuboda som ska 
göra julkalenderns datorspel 
tillgängligt för alla.

Tidigare år har datorspelet 
inte varit möjligt att 
använda för många 
barn och ungdomar 
med funktionshin-
der. Tillgäng lig he-
ten i spelet ska nu 
beaktas från början 
i produktionen i 
stället för att  
hängas på efteråt, 
som en särlösning.

Projektet ska inte 
bara göra julkalender-
spelet tillgängligt utan 
även ta fram riktlinjer 
för hur man utvecklar 
datorspel för alla. 
Des sa riktlinjer ska 
sedan spridas till 
spelbranschen. Testmallar och 
utbildning ska också tas fram.

Det är Föreningen Furuboda, 
www.furuboda.se, som har dragit 
igång projektet, och som ska 
genomföra det i samarbete med 
Stiftelsen Funka, Pan Vision 
Publishing AB och Ågrenska.

Årets julkalenderspel är alltså 
räddat. Frågan är dock varför det 
krävs ett initiativ från en ideell 
förening och pengar från 
Allmänna arvsfonden för att alla 
barn ska vara välkomna till 
julkalendern.

onden kallar sig ”den ideella 
sektorns riskkapitalist” och 
investerar varje år cirka 300 

miljoner kronor i utvecklingsprojekt 
som gäller barn, ungdomar och 
funktionshinder. Trots det är 
Allmänna Arvsfonden en doldis.

Nu vill fondens kanslichef 
Hans Andersson ändra på att 

bara en av tio svenskar vet 
vad fonden sysslar med.

Personlig assistans, 
färdtjänst, BRIS, Cirkus 
Cir kör, Friends och sjuk-
husclowner är exempel på 
verksamheter som ur-

sprungligen kom igång 
med hjälp av Arvs fonden.

– Nu är alla dessa projekt 
naturliga delar av vårt väl-
färdssamhälle och det är in-
te många som känner till att 
de började med stöd från 
oss, säger Hans Andersson.

Cirka 400 projekt stöds 
just nu av Arvsfonden – nya 

tillkommer hela tiden medan andra av-
slutas. Fondens årliga anslag ligger på cir-
ka 300 miljoner kronor och tendensen är 
att resurserna ökar.

– Ja, vi vill få ut mer pengar till bra 
projekt och vi hoppas att vi ska ha en 
växande kaka att fördela, säger Hans 
Andersson.

Pengar finns alltså och genom att bli 
mer kända hoppas Arvsfonden att fler 
och ännu bättre projekt ska lockas att 
söka stöd.

– Förutsättningarna har ändrats. Vi är 
mer fristående nu och behöver visa vad 
vi står för.

Tidigare var det regeringen som be-
slutade om vilka projekt som skulle 
stödjas av fonden, som får sina pengar 
från dödsbon. Nu har regeringen läm-
nat över besluten till de sju personer 
som sitter i Arvsfondsdelegationen. 
Dessa är utsedda av regeringen men har 
fria händer att välja ut projekt.

På Arvsfondens webbsajt finns infor-
mation om hundratals projekt varav 
många handlar om barn och unga med 
funktionshinder.

Varje år utser man några ”guldkorn” 
som får 50 000 kronor i prispengar och 
extra uppmärksamhet.

Senast var det bland annat Föreningen 
Furubodas projekt Spelhålan (som 
handlar om att funktionshindrade ska 
kunna använda exakt samma datorspel 
som alla andra och spela på lika villkor) 
som utsågs till guldkorn.

Prispengarna ska användas för att 
sprida kunskap och erfarenheter om det 
vinnande projektet.

Ett av de andra guldkornen som fick 
pris senast var Stiftelsen Frösundas ar-
bete med att skapa en bra vårdkedja för 
personer som råkat ut för hjärnskador. 
Tillsammans med Rehab Station, orga-
nisationen Hjärnkraft och Astrid 
Lindgrens barnsjukhus blev det en stor 
framgång. Nu är det viktigt att erfaren-
heterna sprids, behovet av en fungeran-
de vårdkedja för förvärvade hjärnska-
dor är fortfarande lika stort.

Det kanske låter som att det är enkelt 
att få stöd från Arvsfonden, men det är 
det inte. De flesta får nobben, bara vart 
sjätte projekt som söker får bifall.

Läs hela intervjun med Hans Anders-
son på www.foraldrakraft.se

Jultomten kommer tidigt 
i år. Och det kan du 
tacka Hans Andersson 
med fl era på Allmänna 
Arvsfonden för.

Riskkapitalisten som satsar 
300 mkr på funktionshindrade
Allmänna Arvsfonden doldis med stor plånbok

F

Misa AB bedriver daglig verksamhet enligt LSS § 9 i Stockholms län och i Skåne.

Vi gör allt vi kan för att du som kommer till oss hittar

      jobbet du längtar efter!

www.misa.se     telefon +46 8 580 813 40

Habiliteringsenheter för
förskolebarn med rörelsehinder
Barnen lär av varandra i roliga aktiviteter, två dagar i veckan, 
och du som följer med får handledning. Vi är erfarna arbets-

terapeuter, logopeder, pedagoger och sjukgymnaster. 
Välkommen till Ballongen, Kastanjen eller Stadshagen.

Kontakt: Karin Porserud, mobil 076 82 54 027

www.ballongen.se  www.huddinge.se/kastanjen  
www.habilitering.stockholm.se
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Olivia

Hej!
Jag heter Karsten Inde och tillsammans med snart tusen medarbetare driver 
jag Olivia Personlig Assistans.

Under snart 30 år har jag arbetat för att utveckla funktionshindrade barns 
möjligheter att utveckla sin livskvalitet, bland annat på Tomtebodaskolan, 
Rekryteringsgruppen, IK Gero, Jakosbergs Handikappidrottsförening, Frösunda 
Center, Jorielskolan, Move & Walk, Frösunda Assistans. 

Vi har introducerat friidrott, golf, tennis, skidåkning, motorsport till väldigt 
många barn, ungdomar och vuxna. Inte sällan har det varit tufft att övertyga 
myndigheter om nödvändigheten att flytta fram positionerna när det gäller 
möjligheten för funktionshindrade att ta kontroll över sitt liv. 

Vill du få del av vårt nätverk? Ta kontakt med mig och Olivia – när du vill ha en 
personlig assistans med mervärden. 
Vi finns på www.ringolivia.nu och jag på 070-727 04 55. 

Livskvalitet för barn
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u kommer nya vacciner 
som väntas få stor bety-
delse för svenska barns 
hälsa. Det handlar inte 
bara om nya vacciner 
mot livmoderhalscancer 

utan även mot barndiarré, öroninflam-
mationer och på sikt diabetes och fler 
cancerformer.

Men blir de nya barnvaccinerna att bli 
tillgängliga för alla barn?

– Vi hoppas på den svenska modellen 
med fortsatt offentlig finansiering av all-

männa vaccinationsprogram. Det gör att 
barnen mår bra och att vi kan utrota 
sjukdomar, säger Kenneth Forssell, vd 
för Glaxosmithkline i Sverige.

Dialog och samarbete med politiker och 
myndigheter står högt på agendan när 
Glaxosmithkline nu är på väg att lansera 
en rad nya vacciner för barn.

Vaccinmarknaden är fortfarande liten 
jämfört med övriga läkemedel, mindre 
än två procent av den totala läkemedels-
marknaden. Men läkemedelsföretag har 
en mängd nya vacciner på gång.

– Vi ser stora möjligheter att förebygga 
sjukdomar med nya vacciner, det är enkelt 
att visa hur värdefulla nya vacciner är och 

därför tror vi att marknaden kommer att 
växa kraftigt, säger Kenneth Forssell.

Tidigare har läkemedelsföretagens in-
tresse för vaccin varit svagt. Produk-
tionen är tidsödande och svår jämfört 
med piller. Men intresset för att förebyg-
ga sjukdomar har växt. Nu ligger jättar-
na i startgroparna för en  expansion på 
vaccinområdet. Störst är Glaxo smith-
kline med drygt halva marknaden. 
Andra leverantörer är Novartis, Sanofi, 
Wyeth och Astrazeneca.

Vem ska betala för de nya vaccinerna?
– Vi vill ha en statlig finansiering och 

att de nya vaccinerna ska ingå i den stora 
läkemedelsbudgeten. Men då måste vi 

LÄKEMEDEL kraft

Offensiv 
för nya 
barnvaccin

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

N

n vaccination mot 
bakterien skyddar 
mot hjärnhinnein-

flammationer som kan 
komma plötsligt hos små 
barn som ännu inte utvecklat 
ett ordentligt immunförsvar. 
Inflamma tionen kan leda till 
dövhet, blindhet, bestående 
hjärnskador eller i värsta fall 
döden.

Riksförbundet Barn-
plantorna är ett förbund för 
barn med cochlea im plantat 
(inopererat hörhjälpmedel) 
och hörapparat och deras 
familjer. Ordfö rande Ann-
Char lotte Wrennstad 

Gyllen rams dotter drabbades 
av hjärnhinneinflammation 
när hon var tre år och blev 
döv.

– Alla föräldrar blir oerhört 
upprörda när de inser att det 
finns ett vaccin mot en 
bakterie som är livsfarlig för 
deras små barn. Smittskydds-
institutet rekommenderar att 
man vaccinerar sina barn, 
men någon information ges 
inte till föräldrarna och 
vaccinet får man bekosta 
själv, säger Ann-Charlotte 
Wrennstad.

Billigt är det inte heller. 
1700 kronor kostar vaccinet 

som skyddar mot pneumo-
kockerna, men enligt Ann-
Charlotte är det värt att lägga 
pengar på vaccinet.

– Det kan gå oerhört fort 
när ett litet barn får hjärn-
hinneinflammation. Min 
egen dotter var tre år och var 
helt frisk. Vi satt på 
McDonald’s på eftermidda-
gen och hon var glad och 
pigg, tjattrade på som alltid. 
När vi kom hem på kvällen 
började hon plötsligt kräkas 
och vi antog att det var en 
maginfluensa, eftersom det 
gick på dagis, berättar Ann-
Charlotte.

Symptom på hjärnhinne-
inflammation, som nackstel-
het och hög feber, infann sig 
inte under kvällen. På natten 
sov dottern i föräldrarnas 
dubbelsäng på grund av att 
hon var så medtagen. Ann-
Charlotte vaknade mitt i 
natten och kände att något 
var fel. Dottern låg stel som 
en pinne i sängen och 
reagerade inte på att Ann-
Charlotte försökte väcka 
henne.

– När jag till slut ruskade om 
henne ordentligt visade hon 
bara ögonvitorna. Då åkte vi 
in till akuten, säger Ann-
Charlotte.

På sjukhuset fick man först 
ingen snabb hjälp, då 
sjuksköterskan bara trodde 
att flickan var uttorkad på 
grund av kräkningar. Men 

”Min dotter var nära att dö av     

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

Ökad öppenhet 

■ Glaxos vd Kenneth Forssell 
sitter i styrelsen för Läkeme-
delsindustriföreningen, LIF, och 
är ordförande för dess 
vaccin kommitté som arbetar 
för ökad öppenhet kring 
allmänna vaccinationsprogram 
och subventioner. Kommittén 
vill också göra Sverige mer 
attraktivt för klinisk prövning 
av vacciner och därmed locka 
till sig expertis och kunna ligga 
i framkanten globalt.

Läs mer:  www.lif.se
www.glaxosmithkline.se”Hur vi än vänder och vrider på frågan 

ser utvecklingen lysande ut.” 

Alla spädbarn borde vaccineras mot 
pneumokocker. Det menar Riksförbundet 
Barnplantorna. 

Charlotte Wrennstad

E
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dottern var medvetslös och 
Ann-Charlotte krävde direkt 
hjälp från läkare.

– Vi hade tur. Överläkaren 
hade jour. Annars hade hon 
nog inte levt idag. Hon var 
medvetslös och allmän 
organsvikt hade påbörjats i 
hennes lilla kropp. Men hon 
blev döv, säger Ann-
Charlotte.

Hon berättar att hon 
träffat många föräldrar som 
berättat liknande historier. 

En hjärnhinneinflamma-
tion hos små barn är mycket 
svårare att diagnostisera och 
därför kräver Barnplantorna 
att informationen går ut till 
alla småbarnsföräldrar och att 
vaccinet tas in i det allmänna 
vaccinationsprogrammet.

– Det är verkligen underligt 
att man inte informerar om 

vaccinet på vårdcentraler. 
Olika myndigheter hänvisar 
till varandra. Den enda 
informationsbroschyr som 
finns är den som vi som 
organisation ger ut. Vi gör 
vårt bästa, men vi kan inte 
informera hela Sveriges 
nyblivna föräldrar.

Länder som Norge, 
Danmark, Stor britannien, 
USA och många andra 
länder i Europa ger vaccinet 
till små barn. Där anses det 
som en viktig förebyggande 
åtgärd. 

– Det rapporteras även från 
utlandet om att barn som 
drabbats av hjärnhinnein-
flammationer får koncentra-
tionssvårigheter, även flera år 
efter sjukdomen. 

– Tydligen är kostnaden ett 
av skälen till att vaccinet 

ännu inte tagits in i det 
allmänna vaccinationspro-
grammet i Sverige, säger 
Ann-Charlotte.

Vissa barn lider större risk 
att drabbas av pneumo-
kocker, på grund av en 
sjukdom eller ett funktions-
hinder. Några av dem som 
tillhör riskgruppen är för 
tidigt födda barn, kroniskt 
hjärt- eller lungsjuka, barn 
med kronisk njursjukdom 
och barn med Downs 
syndrom.

– Om barnet tillhör en 
riskgrupp förväntar man ju 
sig att få vaccinet gratis, men 
tydligen är detta upp till varje 
landsting och de flesta 
föräldrar med barn i riskzo-
nen har aldrig hört talas om 
vaccinet, berättar Ann-
Charlotte. ●

    virusinfektion”
BARN i riskzonen 

■ För tidigt födda barn.
■ Hjärt- och lungsjuka barn.
■ Njursjuka barn.
■ Barn med Downs syndrom.

Fakta om Barnplantorna: 
Barnplantorna grundades 
1995 av fyra familjer som var 
några av de första familjerna i 
Sverige vars döva barn fick 
cochleaimplantat. Förbundet 
var fram till april 2007 ett 
förbund endast för barn med 
cochleaimplantat. Nu samlar 
även förbundet föräldrar till 
barn med hörapparat. 
Förbundet ger ut en tidning, 
Barnplantabladet. www.
barnplantorna.

planera i god tid. Under det senaste åren 
har vi haft en dialog med socialstyrelsen 
och andra myndigheter för att få ett bra 
samarbete.

Tror du att staten har råd?
– Samhället kan använda de bespa-

ringar som kommer när patenten på 
gamla läkemedel går ut, och ersätts av 
billigare generika, för att finansiera de 
nya vaccinerna och läkemedlen.

Men ni vill också sälja mer till privata 
konsumenter utan subventioner?

– Ja, det stämmer. Ett exempel är de 
nya vaccinerna mot livmoderhalscancer 
där flickor 10–12 år troligen kommer att 
få detta kostnadsfritt genom vaccina-
tionsprogram, medan flickor på 13–17 
år får en 50-procentig subvention ge-
nom högkostnadsskyddet och de som är 
äldre än 17 år måste betala hela kostna-
den själva, säger Kenneth Forssell.

På marknaden finns idag vaccinet 
Gardasil från Sanofi och snart lansera 
Glaxo sin produkt Cervarix. 

Ett annat aktuellt vaccin är Rotarix, som 
skyddar barn mot diarrésjukdomar. 
Även detta hoppas Kenneth Forssell ska 
bli en del av det allmänna vaccinations-
programmet. Men kanske blir det bara 
en subvention genom högkostnadsskyd-
det eller så får föräldrarna betala själva.

Lika osäkra är utsikterna när det gäller 
ett nytt vaccin mot pneumokocker, för 
skydd mot öroninflammationer.

Omdiskuterade är även nya vaccin mot 
Hepatit-B, som inte ges allmänt till svens-
ka barn trots att WHO har rekommende-
rat detta.

Att det inte är självklart att nya barn-
vacciner tas med i allmänna vaccina-
tionsprogram framgår av att vattkopp-
vaccinet fortfarande, efter tio år på 
marknaden, inte ingår programmet.

Vilka kostnader handlar det om?
– Det blir en flerdubbling av kostna-

derna om de nya vaccinerna tas med i 
allmänna vaccinationsprogram, en ök-

ning från strax över 100 miljoner per år 
upp till en halv miljard kronor. Det mås-
te därför planeras i god tid.

Det kan bli ännu dyrare, på sikt kan-
ske mer än 100 gånger dyrare för staten 
om medborgarna ska erbjudas allt skydd 
som de nya vaccinerna möjliggör. De nya 
vaccinen är jämförelsevis dyra – idag 
kostar vaccinet mot livmoderhalscancer 
mellan 3 000 och 4 000 kronor. Vaccinet 
Rotarix ligger på 1 000 kronor.

Effektiva vacciner är dock ofta en 
mycket lönsam investering. Vaccinerna 
mot livmoderhalscancer väntas rädda 
100-tals svenska kvinnors liv varje år. 

– I det långa loppet sparar prevention 
mycket pengar. Det har vi bevisat med 
de barnvacciner som finns sedan länge, 
säger Kenneth Forssell.

Men finansieringen är ännu en olöst 
fråga. Även om Kenneth Forssell tror på 
den svenska modellen med offentlig fi-
nansiering räknar han med att den icke 
subventionerade privata marknaden får 
ökad betydelse.

– Jag tror inte det offentliga får råd med 
ett vaccinationsprogram som är 100 gång-
er så stort som idag. En del måste finansie-
ras privat eller genom nya försäkringar.

Ser du några risker med tillkomsten 
av många nya vacciner?

– Jag tycker att de nya vaccinerna är ett 
stort glädjebudskap. Att förebygga sjuk-
domar är positivt för alla. Vi är mycket 
noga med att studera eventuella biverk-
ningar. Hur vi än vänder och vrider på 
frågan så ser utvecklingen lysande ut, sä-
ger Kenneth Forssell. ●

Med offentlig fi nansiering av allmänna 
vaccinationsprogram kan vi utrota sjuk-
domar, säger Kenneth Forssell, vd för 
Glaxosmithkline i Sverige.

FK_0705_s24-25_NYvaccin07.indd   25FK_0705_s24-25_NYvaccin07.indd   25 07-08-27   13.41.4407-08-27   13.41.44



”Jag älskar mitt jobb men det 
är barnen som ger livet mening”

uzanne Reuter har varit 
trebarnsmamma i 20 år 
och när de tre sönerna 
Jacob, Simon och Lukas 
började skolan startade 
en koncentrerad tid för 

henne i skolans värld. I alla sönernas 
klasser fanns det minst en eller två elever 
med funktionsnedsättningar som på oli-
ka sätt for illa på grund av skolans okun-
skap i hur man skulle bemöta dem. Nu 
vill hon medverka till en förändring av 
synen och bemötandet av människor 
med diagnoser som Asperger syndrom 
och har därför valt att engagera sig i kon-
sultfirman ”Left is Right”, som bara an-
ställer personer med Asperger syndrom.

Suzanne är en av våra käraste kvinnliga 
skådespelare och har spelat sig in i den 
svenska befolkningens hjärta med pro-
duktioner som ”Svensson, Svensson”, 
”Lorry” och ”Cleo”.

– Jag har nyligen avslutat inspelningen 
av 13 nya avsnitt av ”Svensson, Svensson”, 
familjen Svensson tio år senare, säger hon.

Hon har även hunnit med en fortsätt-
ning av dramaserien ”Kronprinsessan” 

och repeterar nu till musikalen ”Rivie-
rans guldgossar” på Cirkus.

Som sjuttonåring sökte Suzanne in på 
scenskolan i Göteborg, men kom inte in. 
Det dröjde till 24 års ålder innan hon till 
slut kom in på scenskolan och hon hade 
då hunnit arbeta både som restaurang-
biträde, hemsamarit och med personer 
med utvecklingsstörning. Men det var 
inte här hennes starka engagemang för 
personer med funktionsnedsättningar 
tändes. Det var i stället när hon själv blev 
mamma, fick inblick i skolans värld och 
lärde känna föräldrar som varje dag fick 
kämpa för att deras barn skulle klara av 
skolan.

– För mig kändes det som att livet äntli-
gen började när jag fick barn. Jag hittade 
en mening med livet, kan man säga. 
Skådespelaryrket har alltid engagerat mig, 
och jag älskar mitt jobb, men jag gör det 
inte för att jag vill säga något viktigt till 
den stora massan där ute. Jag har känt ett 
större engagemang i skolvärlden, ett en-
gagemang som växte sig större under den 
tid jag hade mina söner i grundskolan, 
berättar Suzanne.

Vi har precis träffats i hennes lägenhet 
på Södermalm i Stockholm och strosar 
ner till stamfiket, ut mot gatan i samma 
byggnad, för att köpa en kaffe.

– Idag tänkte jag ta med mig glasen 
och lämnar tillbaka dem sen, säger 
Suzanne till cafébiträdet och börjar små-
prata med henne.

Suzanne och kvinnan verkar ha haft 
många trevliga samtal med varandra och 
cafébiträdet berättar om sina kunskaper 
i naturmedicin och hur hennes vänner 
som är läkare ibland kommer till henne 
när deras behandlingar inte fungerat.

– Tänk på något Suzanne, säger cafébi-
trädet.

Efter en stund har hon försökt läsa av 
Suzanne och ger henne råd och tips om 
hur hon ska bete sig i den speciella situa-
tionen.

– Jag ser tre människor. Du får inte 
känna brådska, det kommer lösa sig till 
slut, säger hon till Suzanne.

När hon är klar med Suzanne är det 
min tur. Hon ser en näckros och menar 
att jag måste ta det lugnare.

Vi får vårt kaffe och strosar in på den 
soliga gården som tillhör lägenhetshu-
set. Suzanne är en riktig ”söderböna” 
och har bott på Södermalm hela sitt liv, 
förutom en kort tid i ungdomen då hon 
hyrde en lägenhet i andra hand i Gamla 
stan. Hon har flyttat runt mycket, men 
har nu bott på samma plats i tre år och 
vill gärna bo kvar.

– Det är ett fint läge och jag har planer 
på att göra om ordentligt i lägenheten. 
Det blir kul, berättar Suzanne.

Jag frågar henne hur engagemanget för 
personer med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar började.

– När mina tre söner, med lite mer än 
ett år mellan varandra, började skolan 
blev jag en förälder som hängde mycket 
på skolan. Det blev många föräldramö-
ten och kvartsamtal. Jag engagerade mig 
i kampen att behålla mellanstadieverk-
samheten när den hotades och var också 
med när den första kullen sexåringar 
skulle börja i en skola som var fullstän-
digt oförberedd på att ta emot dem.

– Jag var nog en riktig ”pain-in-the-
ass”-mamma som la mig i väldigt 
mycket, skrattar Suzanne.

När Suzanne Reuter såg 
hur pojkar med Asper-
ger, klasskamrater till 
hennes söner, for illa 
inledde hon en kamp 
mot den okunskap som 
råder på många skolor. 

INTERVJUN kraft
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Text: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

Suzanne Reuter vill att alla skolor ska 
ha kunskap om hur man bäst bemöter 
Aspberger syndrom. Foto: Kristina Sahlén
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När sönerna hade kommit en bit 
in i mellan- och högstadiet lärde 

hon känna två familjer med pojkar som 
senare fick diagnosen Asperger syndrom.

– Det var tidigt 90-tal och man visste 
inte så mycket om Asperger syndrom 
och förstod således inte alls hur man 
skulle bemöta eleverna. Pojkarna och 
deras familjer for illa, de sågs som krä-
vande och besvärliga och lärare kände 
sig otillräckliga. Idag är det inte längre 
försvarbart att man inte har kunskaper i 
skolan om Asperger syndrom och andra 
diagnoser som adhd och add. Enligt mig 
är det skolans ansvar och skyldighet att 
bemöta de här eleverna på rätt sätt!

– Alldeles för många elever med neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar 
lämnar högstadiet med uruselt självför-
troende, stora kunskapsluckor och en 
ryggsäck full av misslyckanden, säger 
Suzanne.

Tilltron till den egna förmågan i skolan 
borde hela tiden öka hos varje barn. Men 
för elever med neuropsykiatriska svårig-
heter kan skolan ge motsatt effekt om 
man inte tar hand om dem på rätt sätt. 
Risken för att eleverna hoppar av gym-
nasiet för tidigt ökar och att de sedan 
hamnar utanför arbetsmarknaden.

– Och då pratar vi om normalbegåva-
de, ofta över normalbegåvade till mycket 
intelligenta unga människor, understry-
ker Suzanne som menar att det stora pro-
blemet är att skolan inte är strukturerad på 
samma sätt som den var när hon själv var 
ung.

Förr var skoldagarna inrutade i ett fast 
schema och alla barn visste vad som gäll-
de, när man hade lektion, när man hade 
rast och när man hade lunch. Hem-
läxorna följde ett visst schema och bar-
nen kom in i fasta rutiner.

– Vi fick klara besked om vad vi skulle 
läsa på till nästa dag, inte till nästa vecka.

Idag, menar Suzanne, har skolan blivit 
mycket mer inriktad på grupparbeten 
och eget ansvar. Det klarar inte barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. De behöver istället struktur och 
hjälp att hitta en lugn miljö.

– En pojke med adhd berättade för 
mig att för honom kunde det kännas 
som att klassrummet var som ett stort ti-
voli med tolv orkestrar som spelade för 
glatta livet – alla samtidigt.

Enligt Suzanne är det ett stort problem 
att barn med neuropsykiatriska funk-

tionsnedsättningar inte upptäcks tidiga-
re. Barn som inte passar in anses ofta va-
ra krävande, besvärliga och kan upple-
vas vara provocerande, passiva eller oin-
tresserade för att de inte kommer i tid 
eller inte alls kommer till lektionerna.

– Ju tidigare man fångar upp barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar desto bättre. Då får lärare möjlig-
het att skaffa sig kunskap om svårighe-
terna och kan bemöta dem på rätt sätt. 
Det är viktigt att barnen och ungdomar-
na får rimliga krav ställda på sig.

– Barnen behöver struktur och ruti-
ner, lugn och ro. Man måste starta ett 
nytt tänk i skolan. Eleven som inte dyker 
upp på gymnastiken kanske inte alls me-
nade att skolka.  Hon kanske helt enkelt 
inte hittar till gymnastiksalen ensam, 
trots att hon varit där hur många gånger 
som helst förut. Visst borde hon då be 
sin lärare eller en kamrat att hjälpa hen-
ne. Men tänk dig en tolvårig flicka som 
går i sjätte klass, då är det svårt att berät-
ta att man inte hittar. Istället kanske elev-
en inte berättar något, dyker inte upp på 
gymnastiken och uppfattas som non-
chalant. Allt hon får höra är att ”du kan 
om du bara vill”, vilket är det sista hon 
vill höra. För självklart vill hon kunna 
hitta själv, men hon kan inte. Får hon 
rätt hjälp tidigt, kan man ge henne hjälp-
medel som gör att hon kan klara sig själv, 
säger Suzanne.

Suzanne vill inte att hennes engage-
mang enbart ska stanna i den lilla skol-
sfär hon själv har tillhört, utan vill nu nå 
ut till hela Sverige och hjälpa till att på-
verka. Därför har hon bland annat valt 
att engagera sig i företaget Left is Right 
(se sidan 56). Men hon medverkar även 
på konferenser och mässor med föreläs-
ningar. Härnäst väntar Skolmässan i Älv-
sjö. Men när vi pratar om hennes enga-
gemang och vilka problem hon ser med 
dagens skola är hon betonar hon också 
att det finns många goda exempel i den 
svenska skolan.

– Jag menar inte att det inte finns sko-
lor som arbetar ordentligt för det här. De 
finns! Det finns rektorer som insett att 
det här är ett stort problem och vill ta in 
kunskaper om diagnoser i sin skola. Men 
jag vill att alla skolor ska ha den kunska-
pen. Jag har med egna ögon sett skillna-
den mellan skolor där kunskapen finns 
och där den lyser med sin frånvaro, säger 
Suzanne.

Solen är het där vi sitter på gården och 
Suzanne tar en paus för att ta en klunk 
av sitt kaffe. Sedan fortsätter hon.

– För fem år sedan hade jag nöjet att lä-
ra känna ännu en kille med Asperger syn-
drom. Han fick tidigt sin diagnos, vilket 
blev en oerhörd lättnad för hela familjen. 
Detta gjorde att man kunde planera och 
anpassa hans skolgång utifrån hans egna 
behov, berättar Suzanne.

Hon tycker att det är viktigt att belysa 
föräldrarnas knepiga situation. I det här 
fallet hade föräldrarna länge gått med 
skuldkänslor och undrat vad de gjort för 
fel i sonens uppfostran. Diagnosen kom 
som en skänk från ovan och föräldrarna 
lärde sig stödja sonens bra sidor och slu-
ta fokusera på hans problem.

– De lärde sig allt om Asperger syn-
drom och letade sedan rätt på en skola 
som sa ”Vi kan det här, skicka hit ho-
nom!”. För dem var det fantastiskt att 
höra och jag önskar att det vore så för al-
la, säger Suzanne.

För ett drygt halvår sedan dök Olle 
Öberg, vd för Left is Right, upp i tv4-ru-
tan en morgon. Han samtalade med 
Tilde de Paula och berättade om företa-

Fortsättning från föregående uppslag

Left is Right är ett företag som aldrig 
kommer att ha en personalfest, säger 
Suzanne Reuter. Foto: Kristina Sahlén

”En pojke med adhd berättade för mig att för honom 
              kunde det kännas som att klassrummet var 
                         ett stort tivoli med tolv orkestrar 
                      som spelade för glatta livet, alla samtidigt.” 
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get. Suzanne berättar hur hon hörde Olle 
berätta om företagets vision och hur hon 
blev alldeles varm i hjärtat.

– Jag visste med en gång att jag var 
tvungen att få en plats i företaget. Det 
här var något jag verkligen ville engage-
ra mig i. Så jag kastade mig på telefonen 
och fick tag på Olle när han stod kvar i 
entrén på tv4. Jag hade flyt och lyckades 
fånga honom precis innan han gick. 
”Fantastiskt att jag kom fram” sa jag till 
honom, ”jag trodde du redan var ned-
ringd för efter det här inslaget kommer 
det ringa på din telefon oavbrutet”, fort-
satte jag. Han trodde mig inte riktigt då, 
men sen dess har hans telefon ringt 
konstant, säger Suzanne med ett stort 
leende.

Suzanne träffade Olle och tillsammans 
kom de fram till att hon skulle få en plats 
i styrelsen. Olle Öberg har en dotter med 
Asperger syndrom och grundarna Wiola 
Frankén Boman och Bengt-Åke Boman 
har ett barn med autism. Det var det 
som drev makarna Boman till att starta 
Left is Right. Idén till företaget kommer 
från ett liknande företag i Danmark, 
Specialisterna, som specialiserat sig på 
personer med autism.

– Jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag 
hade läst lite kort om Specialisterna tidi-
gare och tanken hade slagit mig att nå-
gon borde starta ett liknande konsultfö-
retag i Sverige. Nu hade någon gjort det 
och äntligen lyfte man personer med 
Asperger syndrom och tog tillvara på de-

ras intelligens och speciella spetskompe-
tens i arbetslivet. Left is Right gör bi-
dragstagare till bidragsgivare, säger 
Suzanne glatt.

Många med Asperger syndrom som ald-
rig varit ute i arbetslivet och istället gått 
på bidrag kan nu med rätt arbete i rätt 
miljö bli högpresterande anställda. Det är 
näst intill omöjligt för en person med 
Asperger syndrom att sitta i ett kontors-
landskap och vara social med sina arbets-
kamrater på samma villkor som alla an-
dra. Ofta ses personer med Asperger syn-
drom som udda personer på en arbets-
plats, då de är duktiga på sitt arbete, men 
inte klarar av den sociala biten.

– Olle sa en så briljant sak när han satt 
på tv, ”de är bra på att jobba, men kanske 
inte lika bra på att fika”. Jag har fått höra 
berättelser om personer med Asperger 
syndrom som fått gå från sina arbeten 
bara för att chefen inte tyckt att perso-
nen har fungerat i den sociala gemen-
skapen. Där kan man tydligt se hur 
okunskap krånglar till det otroligt myck-
et för personer med osynliga handikapp.

Suzanne menar att den sociala kom-
petensen ofta tar för stor plats när en ar-
betsgivare anställer. Man tittar på kom-
petensen, men ofta är det den sociala 
förmågan som gör att en person får job-
bet. Det går inte att se om en person har 
Asperger syndrom och då är det själv-
klart lätt att det uppstår missförstånd.

– Människor tar till och med teaterlek-
tioner för att utveckla sin sociala förmå-

ga och ha en dramakurs att sätta på sin 
meritlista. Var hamnar då de personer 
som inte kan tvinga fram en social för-
måga? säger Suzanne.

– Left is Right är ett företag som ga-
ranterat aldrig kommer ha en personal-
fest, skrattar hon. Personalfesten kom-
mer snarare att hållas via sms.

– Många personer med Asperger syn-
drom skaffar sig ett specialintresse och 
är oerhört duktiga på enformiga arbe-
ten. Många tycker det är kul att hålla på 
med uträkningar med myriader av siff-
ror och har mycket lättare för det än an-
dra om de får rätt förutsättningar på en 
arbetsplats. På Left is Right får varje kon-
sult ett eget rum och behöver inte sitta i 
ett stort kontorslandskap och störas av 
andra. Det är styrkan, säger Suzanne.

Idag finns ett kontor i Kristinehamn 
och man har planer på ett kontor i 
Vallentuna. Målet är att ha 20 kontor i 
hela Sverige, berättar Suzanne.

– Det ska finnas 20 kontor med 20 rum 
och 20 konsulter. För att hålla ihop före-
taget kommer man även att anställa två 
coacher och en säljare till varje kontor.

Det är inte meningen att konsulterna 
själva ska sälja sina tjänster, detta gör säl-
jaren på varje kontor och då krävs ingen 
social kompetens hos konsulterna. De 
kan istället, med handledning från 
coacherna, koncentrera sig på de kon-
sultuppdrag som de får.

Men finns det inte en risk att man skapar 
större skillnader mellan personer med 
funktionsnedsättning och personer utan 
funktionsnedsättning när man bara an-
ställer personer med Asperger syndrom?

– Nej, det tror jag inte. Vi är inte på 
den nivån idag att personer med osynli-
ga funktionsnedsättningar har samma 
status i arbetslivet som en vanlig Svens-
son. Nu har vi möjligheten att lyfta diag-
nosens status och visa att det faktiskt 
fungerar och att företag som köper in 
tjänsterna kan tjäna på att ha personer 
med Asperger syndrom som konsulter. 
Vi måste öppna ögonen för fördelarna 
med att människor har olika förutsätt-
ningar, erfarenhet och bakgrund, säger 
Suzanne. ●

Fakta Suzanne Reuter 
ÅLDER: 55 år.
BOR: Södermalm, Stockholm.
FAMILJ: Tre söner. 20, 21 och 22 år.
YRKE: Skådespelare.
INTRESSEN: Rida Islandshäst, flugfiska.
MOTTO: En bön – Gud, ge mig sinnesro att 
acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden!
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Det naturliga nätver-
ket kring ett barn med 
funktionshinder kan 
vara bra mycket vikti-
gare än alla experter. I 
Forshaga norr om Karl-
stad bygger Per och 
Helena upp ett nätverk 
som ska ge stöd ge-
nom livets alla skeden 
för tvååriga dottern Gry. 
Men alla uppskattar inte 
föräldrarnas initiativ.

tt få ett barn med Downs 
syndrom kan vara något 
av en solskenshistoria 
där motgångar förvand-
las till utmaningar. Så är 
fallet med lilla Gry.

Förklaringen är delvis att både mam-
ma och pappa är fyllda av energi. Med 
erfarenhet av idrott på elitnivå har de 
nog en extra stark förmåga att se möjlig-
heter där många andra ser problem.

Lilla Grys farmor, Iréne Johansson, rå-
kar dessutom vara professor med inrikt-
ning mot språkträning för barn med 
Downs syndrom.

Med ett sådant stöd runt omkring kan 
man tycka att Gry har haft stor tur, men 
hennes historia är likväl inspirerande för 
andra familjer som har barn med funk-
tionshinder.

Vi möter en ung och glad familj mitt i 
Karlstad. I solgasset på lekparksområdet 
utanför Karlstads museum får vi en prat-
stund om nätverket kring lilla Gry, drygt 
2 år, medan huvudpersonen själv och 
hennes storasyster Liv, 5 år, leker av hjär-
tans lust.  

Pappa Per arbetar som rektor på Fors-
hagaakademien, en friskola som specia-
liserat sig på gymnasieutbildningar med 
inriktning på fiske och friluftsliv. Mam-
ma Helena har ett lika spännande jobb 
som högstadielärare och mentor på hög-
stadiet på samma ort, Forshaga, några 
mil norr om Karlstad. 

Båda föräldrarna är kända namn i inne-
bandyvärlden – varifrån Helena har SM-
guld och Per har SM-silver på meritlistan. 
Men elitidrotten är inte viktig längre. Med 
två små barn, varav ett med Downs syn-
drom, har de nog med utmaningar.

Den 28 februari 2005 föddes lilla Gry. 
Märkligt nog var det ingen på sjukhuset 
som observerade att allt inte stod rätt till. 
Inte förrän ett par dygn senare.

– Jag kände att något inte stämde, be-
rättar Helena som bad en barnmorska 
att ta en särskild titt på Gry. Då blev hon 
snabbt undersökt av en läkare som 
bryskt konstaterade att Gry hade ”typis-
ka drag av Downs syndrom”. Det var ett 
chockartat besked. 

Trots läkarens okänsliga uppträdande 
– han la ifrån sig Gry, vände ryggen mot 
henne och meddelade föräldrarna be-

skedet utan några krusiduller, bara med 
ett överslätande tillägg om att ”man kan 
leva ett drägligt liv” – blev chocken nog 
inte lika stor som för många andra för-
äldrar i liknande situation.

Helena och Per kunde glädja sig åt att 
Gry i övrigt inte hade några allvarliga 
problem, förutom ett litet hjärtfel, 

”Vi kände nog alla 
att det var tur att 
Gry föddes in i den 
här familjen...”

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

A

Språkträning i dagligt liv

■ Karlstadmodellen är namnet på en 
modell till språkträning som utvecklats 
sedan slutet av 1970-talet under ledning av 
professor Iréne Johansson.  Modellen har 
tagits fram i samarbete mellan föräldrar, 
personal och forskare. Universitet (Umeå 
universitet 1978-1990,  Karlstads 
universitet 1990-2003), landsting och 
kommuner har samverkat på olika sätt och 
forskning, praxis och kunskapsspridning 
har gått hand i hand. Utvecklandet av 
modellen fortsätter i takt med nya 
erfarenheter, nya samarbetspartners och 
fördjupade kunskaper.
■ Karlstadmodellen är inte avgränsad till 
ålder eller diagnos utan har tillämpats för 
barn, unga och vuxna både med och utan 
en diagnos. Många har haft utvecklings-
störning eller perceptionsstörning, utöver 
sin språkstörning, medan många andra 
bara haft språkproblem. 
■ Nyckelord för Karlstadmodellen är bland 
annat familjefokus och deltagarorientering.

■ Mer information finns på webbsidan 
www.karlstadmodellen.se
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Familjen och farmor 
Iréne är bara en del av 
nätverket som hjälper 
Gry, 2 år, att skapa ett 
självständigt liv. 
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vilket annars är vanligt hos barn 
med Downs syndrom.

Samtidigt fick man snabbt stöd av Grys 
farmor Iréne Johansson som sedan 
många år varit specialist på språkutveck-
ling för barn med just Downs syndrom. 
Hon har också utvecklat den så kallade 
Karlstadmodellen (se separat ruta).

– Det var en ödets ironi att vi hade 
Iréne. Vi blev kvar några dagar på sjukhu-
set, sedan ville vi bara hem. Vi kände att 
det var hemma och inte på sjukhuset som 
vi fick den bästa hjälpen, säger Helena. 

– Det allra första dygnet var väldigt 
jobbigt, men sedan ville vi normalisera 
situationen så snabbt som möjligt och 
komma bort från sjukhuset, säger Per 
som tidigt kände att det skulle gå bra för 
Gry. 

– Vi bockade av listan över andra tänk-
bara skador och kom fram till att hon ba-
ra hade Downs syndrom. Det kändes som 
det skulle gå bra: Det här är Gry. Det blir 
tufft, men det är inget jättemörker. Jag 
ville komma igång och göra livet så bra 
som möjligt, säger Per när han beskriver 
känslan från de första dygnen.

För Helena kändes läkarens besked 
hårdare. 

– Värst var oron. Först kunde jag inte 
tänka på hur det skulle bli nästa dag, ut-
an kände bara oro för hur det skulle bli 
om 20 år och längre fram. Skulle vi kun-
na leva det liv vi hade planerat? Skulle 
det här begränsa oss?

Att Pers mamma var specialist på barn 
med Downs syndrom förklarar att Per 
inte kände lika stor oro. Ända sedan Per 
var liten hade han träffat personer med 
Downs syndrom.

– Jag hade en inställning hemifrån om 
att olikheter finns och en ljus bild av hur 
det är att ha Downs syndrom, säger Per 
som dessutom själv har erfarenhet som 
ungdomsledare inom idrott.

– Jag har jobbat mycket med ungdo-
mar och träffat många som har särskilda 
behov,  både på läger och i skolan.

Bemötandet på sjukhuset är Helena 
och Per allt annat än nöjda med.

– Det professionella bemötande från 
landstingets sida var en besvikelse. Men 
vi hade varandra och vi hade Iréne att 
prata med, säger Helena som samtidigt 
betonar att hon är mycket nöjd med den 
barnläkare som Gry numera har.

Att göra som Per och Helena – ta situa-
tionen i egna händer för att se till att Gry 
får bästa möjliga stöd och träning, istället 
för att passivt vänta på insatser från habili-
tering och andra offentliga verksamheter 
– ses inte självklart som något positivt. 

– När vi kom till habiliteringen på sjuk-
huset hade vi själva redan satt som mål att 
göra Gry till en oberoende person. Men 
habiliteringen uppskattade inte att vi kom 
dit och ställde krav. De tyckte att vi skulle 
ägna oss åt att tycka om Gry och krama 
henne mycket. Det kändes otroligt kon-
stigt att de inte tyckte att det var bra att vi 
hade höga ambitioner, de kunde ha gett 
oss uppmuntran istället för detta konsti-
ga bemötande, säger Helena.

Per blev lika förbluffad över uppma-
ningen från habiliteringen att de borde 
krama Gry mycket. 

– Det tyckte jag var en självklarhet och 
jag ville istället få veta mer om hur vi 
kunde stimulera hennes muskler. Då fick 
jag kommentaren att jag var alltför eli-
tistisk, berättar Per. 

– Här kom föräldrar som tyckte att de 
kunde mer och det skrämde dem nog, 
säger Helena som också blev besviken 
över bemötandet när man bad att Gry 
skulle få träning av personal som kunde 
teckenspråk.

– Det var ingen av dem som vi mötte 
på habiliteringen som kunde tecken-
språk och någon sa att de var för gamla 
för att lära sig det.

Om inte farmor Iréne varit sjuk i bältros 
hade hon säkerligen varit på sjukhuset 
strax efter Grys födelse och omgående 
upptäckt att hennes barnbarn hade 
Downs syndrom. Det känns idag som 
tur i oturen att inte farmor tvingades ge 
beskedet till föräldrarna, det hade varit 
en förfärlig situation, tycker både Per 
och Helena. 

När sjukhusets läkare hade gett beske-
det ringde en chockad Per hem till far-
mor:

– Mamma, det är Downs syndrom, var 
det enda han sa i telefon innan samtalet 
bröts, minns Iréne.

Lite senare pratade hon åter med sin 
son på telefon. 

– Det var väl inte så farligt, bara Downs 
syndrom, sa Iréne uppmuntrande till 
Per och fick honom att snabbt repa nytt 
mod.

Det dröjde inte länge förrän Iréne, 
Per och Helena hade satt igång en gan-
ska stor apparat för att skapa förutsätt-
ningar för den nyfödda flickan att ska-
pa ett bra liv.

– Mamma började genast ge oss tips 
och satte igång arbetet med att skapa ett 
nätverk. Vi började bygga upp en struk-
tur för att ta vara på alla resurser och all 
energi som finns runt omkring oss, be-
rättar Per.

Iréne menar att det nästan alltid finns 
en massa kompetens kring ett barn och 
genom att ta vara på resurserna i det na-
turliga nätverket kan familjen bli mycket 
mindre beroende av experter.

Irénes första tanke, efter beskedet om 
Downs syndrom, var att det ”inte var så 
farligt”.

– Vi kände nog alla ganska tidigt att 
det var tur att Gry föddes in i den här fa-
miljen, som hade sådana resurser att ta 
väl hand om henne, säger Iréne. 

– Samtidigt vet jag hur mycket dumt 
det finns ”där ute” och hur folk brukar 
tänka om Downs syndrom. Det blir där-
för ett mycket långsiktigt arbete att byg-
ga upp stödet kring Gry, och det kom-
mer att krävas många olika insatser i oli-
ka skeden. Människorna i nätverket 
kring Gry kommer att bytas ut, efter 
hand som en del blir för gamla kommer 
andra in. Ett par kusiner i 20-årsåldern 
är redan med i nätverket. 

Iréne tvekade inte att utnyttja sina yr-
keserfarenheter av att skapa nätverk 
kring barn med med funktionshinder. 
Redan två veckor efter födelsen samlades 

Fortsättning från föregående uppslag

Makt till föräldrar 

■ Iréne Johansson började bygga upp 
Karlstadmodellen som en reaktion på att 
hon såg hur föräldrar blev nedvärderade i 
många olika sammanhang. Hon vill ge 
föräldrar möjlighet att ta makten, att själva 
hålla i rodret. Hon påbörjade arbetet för 
cirka 20 år och sedan dess har metoden 
provats och använts i sju olika länder.

Fortfarande är metoden ifrågasatt – det 
finns landsting som förbjuder sina 
medarbetare att delta i nätverk som bygger 
på Karlstadmodellen.

– Allt utgår från familjens och barnets 
behov, säger Iréne. Vi jobbar med ett 
livsperspektiv och de små stegens 
pedagogik vilket innebär att vi hela tiden 
försöker skapa utmaningar och puffa på. 
Nätverket är samarbetsmodellen. 

”Livsmålet för nätverket är att värna Grys autonomi och det          

Iréne Johansson
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en stor grupp släktingar hemma hos fa-
miljen i Forshaga, med syftet att få igång 
ett aktivt nätverk. 

– Det är viktigt att träffa alla personer 
tidigt och skapa relationer till barnet. 
Alla lär sig kanske inte att teckna språk, 
men alla får lära sig att Gry är en person 
som alla andra, säger Iréne.

Efter det första mötet skapades ett nät-
verk där ett 20-tal personer har ansvar 
för olika uppgifter och nu träffas grup-
pen regelbundet en gång per månad, 
med det gemensamma målet att slå vakt 
om Grys möjligheter att leva ett obero-
ende liv. 

– Livsmålet för nätverket är att värna 
Grys autonomi och det arbetar vi med 
över hela linjen, ända upp i rikspoliti-
ken, säger Iréne och nämner som exem-
pel att man har bearbetat politiker på al-
la nivåer bland annat när det gäller för-
äldrars valfrihet att välja skola.

De månatliga mötena har hållits på olika 
platser eftersom släktingarna som ingår i 
nätverket är spridda över landet. Nästa 
möte blir i Grebbestad i Bohuslän, i sam-
band med att Pers kusin gifter sig där.

Det första mötet med nätverket kän-
des svårt. Per hade mejlat till alla och ”li-
te lätt” förklarat vad det gick ut på. För 
vissa var det känsliga frågor. 

– Att leda mötet var en balansgång på 
slak lina, minns Iréne. 

Man visste inte vad Gry var för en per-
son – och många kände knappt varan-
dra. Men idag tycker Per att det var ”su-
veränt bra” att man kom igång så snabbt 
– ju längre man väntar desto konstigare 
blir det. Och idag känner sig alla trygga 
med nätverket. Men det tar tid innan 
man hittar sina roller i nätverket och ser 
att man kan göra nytta.

Nätverket är till nytta inte bara för 
Gry, utan för alla som deltar. 

– Min farbror i Göteborg kommer till 
våra möten för att han känner att det är 
viktigt för honom själv. Han tyckte själv 
att han inte kunde göra så mycket nytta 
men hans kontakter har visat sig vara 
oerhört viktiga, säger Per samtidigt som 
Helena berättar om sin moster som varje 
måndag kommer för att leka och träna 
med Gry – inte bara för att vara snäll ut-
an för att det är kul och ger henne myck-
et energi.

Iréne, som forskat kring och arbetat 
med den här typen av nätverk under 
många år, betonar att det är av avgöran-
de betydelse att rollerna fördelas på ett 
öppet och tydligt sätt. 

– Det måste lyftas upp på bordet så att 
alla får veta vad som gäller och vem som 
har ansvar för vad.  

För att skapa en bra rollfördelning 
kring Gry började man med att ställa frå-
gan  ”vad ska nätverket vara bra för?”. Alla 
fick yttra sig om detta, innan man gick vi-
dare med frågan ”vad kan du bidra med?”. 
Efter hand utkristalliserades olika funk-
tioner som att ansvara för träning, utbild-
ning i teckenspråk och att uppdatera den 
gemensamma webbsidan. Allt med ”kon-
trakt” på ett halvår i taget.

Som expert på nätverk har det varit 
naturligt för Iréne att ge förslag på olika 
insatser, vanligen skriftligt. 

Alla i nätverket har nu en egen doku-
mentation av arbetet med Gry, en doku-
mentation som växer och som skapar en 
allt större kunskap. Alla deltagare bidrar 
med material till dokumentationen, från 
sina respektive områden som kan gälla 
öronsjukdomar, idrott eller skolfrågor.

Det är inte bara släktingar som ingår i 
nätverket. Även förskoleföreståndaren 
deltar, trots att mötena är på söndagar.

– Vi har våra fötter i verkligheten på 
olika sätt och det skiljer oss från expert-
nätverken, säger Irene. Vi har vänt på det 
hela – hos oss är det Helena och Per som 
är experterna och som har utslagsröst. 

Det svåra är att få nätverkets alla pussel-
bitar att passa ihop så att verksamheten 
inte skevar utan bildar en helhet. Alla för-
delar till trots är nätverk en svår arbets-
form. Självklart finns konflikter. Men det 
ser man inte som något större problem.

– Det är nästan för lite konflikter, för 
det är ofta genom konflikter som man 
löser problem, menar Per.

Oenighet och problem som stjäl ener-
gi måste man dock se upp med, anser 
Iréne. 

– Det gäller att lära sig vad som är en-
ergitjuvar.

Att både Per och Helena är ambitiösa 
föräldrar som gärna sätter höga mål går 

inte att ta miste på, men samtidigt värjer 
de sig för frågor om vilka resultat man 
uppnår med träning och andra insatser 
för Gry. 

– Det är svårt att veta hur det skulle ha 
gått om vi inte hade gjort allt det här 
med Gry, säger Helena.

– Även om vi inte har något att jämfö-
ra med tycker jag att det fungerar jätte-
bra för Gry, menar Per som gläds åt att 
Gry kan kommunicera så bra med teck-
enspråk (hon klarar mer än 500 ord).

– Det handlar inte om prestation utan 
att skapa ett livsinnehåll och att vidga 
intressena – sedan får Gry själv bestäm-
ma vad hon vill, säger Iréne.

Finns det inga risker då? Jo, och det 
kan ofta bero på den attityd man möter 
hos ”etablissemanget” i form av de 
grindvakter som hellre slår vakt om den 
egna verksamhetens uppbyggnad än pri-
oriterar behoven hos de som behöver 
stöd. 

– När grupper, som hittills varit utan 
makt över sina egna liv, nu börjar ta den 
makten ses det ofta som en hotbild för 
de som bevakar den egna organisatio-
nens intressen, säger Iréne.

Det är också därför som nätverket 
kring Gry även har till uppgift att samla 
information om omvärlden, så att man 
aldrig ska vara utlämnade åt andras god-
tycke.

Tiden har rusat iväg. Under ett par 
timmar i solskenet utanför museet i 
Karlstad har vi fått en inblick i hur ett 
nätverk kan förändra livet för ett barn 
med funktionshinder. Det är dags att ta 
fram kameran och ta några foton innan 
vi skiljs åt och Gry får sin välbehövliga 
eftermiddagsvila. Och bilderna blir pre-
cis så glada och positiva som den berät-
telse vi har fått ta del av. ●

Om konsten att hålla samman ett nätverk 

■ Att hålla samman ett 
nätverk är kanske den 
svåraste uppgiften. Men nu 
kommer olika utbildningar 
för den som vill bli handleda-
re för nätverk. Bland annat 
finns studiecirklar enligt 
Karlstadmodellen inom 
Vuxenskolan. 
■ En kvalificerad yrkesut-
bildning på två år är också på 
gång i Forshagaakademins 
regi. KY-Utbildningen ger en 
praktiskt-pedagogisk 
kompetens i att stödja den 
dagliga kommunikationen 
och ansvara för den dagliga 
språkträning av barn, unga 
eller vuxna som har en 

språkstörning till följd av 
medfödd diagnos, skada, 
sjukdom eller social 
deprivation. 

TIPS FÖR NÄTVERKET
■ Ha en hög målsättning med 
ert barns utveckling. Försök 
att komma igång så fort som 
möjligt – och känn sedan efter 
vilket tempo och vilken 
omfattning som passar just er.
■ Skapa nätverk kring 
familjen och barnet för att 
många ska bli delaktiga och 
skapa energi åt familjen.
■  Åk på teckenläger och 
utbyt erfarenheter med andra 
familjer.

■ Ställ krav på samhällets 
stödfunktioner så att ni får 
den hjälp ni har rätt till.
■  Lev i nuet – men engagera 
er och ha koll på viktiga 
framtidsfrågor.
■ Framförallt – njut av allt 
det positiva!

■ Mer om Downs syndrom på 
Svenska Downföreningens 
hemsida www.
svenskadownforeningen.se

         arbetar vi med över hela linjen, ända upp i rikspolitiken.”

”Försök att kom-
ma igång så fort 
som möjligt.”
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Nya och högre avgifter 
till simhallar och musik-
skolan. Dyra glasögon. 
Datorer för att hänga 
med i skolarbetet. Och 
klasskassor och skol-
avgifter som rent av 
är olagliga. De mest 
utsatta familjerna har 
fått det ännu tuffare att 
klara ekonomin.

tt vara fattig är så skam-
ligt att många inte vågar 
prata om det, men nu 
uppmanar Majblom-
mans generalsekreterare 
Lena Holm till en öppen 

diskussion.
– Det är tabu att prata om att man är 

fattig och därför fattar andra inte hur det 
är, säger Lena Holm.  

Genom att säga ifrån och skapa nät-
verk med andra i samma situation kan 
man både få snabb hjälp i vardagen och 
påverka politiker att jobba för fler jobb 
och större ekonomisk rättvisa.

De senaste åren har utvecklingen gått 
åt fel håll – de familjer som har det sämst 
ställt har blivit ännu fattigare, vilket ho-
tar barnens hälsa och utveckling, varnar 
Lena Holm.

Att laga billig mat och lappa gamla 
kläder är knappast rätt råd till familjer 

som har svårt att få ekonomin att gå 
ihop.

Nej, Lena Holm är hjärtligt trött på 
den typen av ”checklistor i präktighet” .

Som ledare för barnhjälpsorganisatio-
nen Majblomman har hon förstått att de 
fattigaste hushållen – ofta familjer som 
har barn med funktionshinder – inte är 
hjälpta av att få råd om hur de kan bli 
ännu ”duktigare”.

– Tidigare var jag också en sån där käck 
klassförälder som tyckte att ”en extra 
femtiolapp till klasskassan har väl vem 
som helst råd med”, säger Lena Holm.

Hennes viktigaste råd till föräldrar i 
ekonomisk knipa är att våga prata om 
att man inte har råd, till exempel på för-
äldramötet när ett månadssparande till 
klasskassan eller avgifter till skolutflykt, 
kommer på tal. 

När hon för tio år sedan bytte från 
jobbet som kommunikationskonsult till 

generalsekreterare för Majblomman fick 
hon snabbt klart för sig att klasskassor 
och pengar till skolutflykter kan vara en 
riktig mardröm för många familjer. 

Att bli utpekad som fattig upplevs som 
skamligt både för föräldrar och barn – 
och riskerar dessutom att utestänga barn 
från kamrater och sociala nätverk.

Hon fick också klart för sig att hon själv 
bar på många myter och fördomar om 
familjer som ”köper dyra märkeskläder 
istället för mat”.

– Om man har tvingats skicka Kalle till 
skolan i gamla, trasiga kläder under lång 
tid kan det vara väldigt viktigt att köpa 
”rätt” skor eller kläder för att han inte 
ska känna sig utanför, säger Lena Holm.

Hon reagerar starkt mot myten att för-
äldrar har sig själva att skylla för att de 
prioriterar fel. 

– Vi måste sluta skuldbelägga andra 
och istället visa mer empati för utsatta 

Höjda avgifter slår   

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

A

■ Bedriver verksamhet genom 800 lokal-
föreningar med 12 000 ”medlemmar”.
■ Samlade in nästan 40 miljoner kronor under 
2006.
■ 60 procent av insamlade medel går till 
bidrag till barn i åldern 0-18 år.
■ Målsättningen är att öka insamlingen med 
10-20 procent varje år.
■ www.majblomman.se

Fakta Majlblomman

Det har blivit värre för de mest utsatta barnen. Vi måste börja prata om fattigdomen, säger           
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familjer. Många ensamstående föräldrar 
som är hårt pressade av sin ekonomi 
känner ett stort tryck att hela tiden visa 
att de är så himla duktiga.

De senaste fyra somrarna har Maj-
blomman varit på plats under politiker- 
och lobbyingveckan i Almedalen för att 
skapa uppmärksamhet kring fattigdo-
men bland många barnfamiljer. 

Varje sommar har partiledarna blivit 
utfrågade av Majblommans 12-åriga 
knattereportrar om viktiga ”köksbords-
ekonomiska” frågor.

I år var det Felix Sandberg från S:t 
Hansskolan i Visby som ställde den för-
modligen svåraste frågan som politiker-
na fick denna sommar: 

– Vad tänker du göra åt att kommu-
nerna inte har någon fritidsverksamhet 
för barn som måste stanna hemma un-
der sommarlovet?

Sommarlovet är ofta den allra svåraste 
perioden på året för familjer som har 
knaper ekonomi, särskilt om barnen 
dessutom har behov av extra stöd. Under 
drygt två månader finns varken skola, 
fritidsverksamhet eller de aktiviteter el-
ler nätverk som ger stöd och meningsfull 
sysselsättning under resten av året.

– Sommarlovsaktiviteter är något av 
det viktigaste vi kan hjälpa till med, sä-
ger Lena Holm. Vi vet att en av de värsta 
frågorna som utsatta barn kan få är ”vad 
ska du göra på sommarlovet?”.

Barnfamiljer kan söka bidrag till många 
olika ändamål hos Majblomman. Här 
finns inte alltför många byråkratiska 
regler, utan lokalföreningarna har möj-
lighet att ta stor hänsyn till barnens indi-
viduella behov.

– Ja, vi utgår helt från barnens egna 
behov, så om det är en cykel som behövs 
för att barnet ska kunna bli delaktigt och 
hänga med kompisar som alla andra kan 
vi ge bidrag till det. Men det kan vara li-
ka viktigt med inträdesavgiften till en 
nöjespark.

För barn med funktionshinder är det 
viktigt att utnyttja möjligheterna att få 
stöd från kommunens handikappför-
valtning och eventuella handikapporga-
nisationer. Organisationer är viktiga inte 
minst för att familjen ska kunna vara 
med i ett nätverk med andra i liknande 
situation. Funktionshinder och dålig 
ekonomi hänger ofta samman – men 
med rätt nätverk kan man hjälpas åt med 
olika aktiviteter.

– Om man slår sig samman kan man 
ta hand om varandras barn eller kanske 
åka på läger tillsammans, säger Lena 
Holm som menar att man kan få hjälp 
att bygga upp nätverk både via handi-
kapporganisationer och andra organisa-
tioner som Makalösa Föräldrar (för en-
samstående föräldrar).

Att söka bidrag är inte det lättaste. 
Majblommans Lena Holm känner inte 
till någon annan organisation som ger 
bidrag till barnfamiljer i ekonomiskt 
trångmål.

Om familjen har riktigt låg in-
komst kan man dock vara berättigad 

”Tidigare var jag också 
en sån där käck klass-
förälder som tyckte att 
’en extra femtiolapp till 
klasskassan har väl vem 
som helst råd med’.”

 hårt mot utsatta
”Arbetarbarn 
får sämre 
ersättning än 
akademiker-
barn” 
Varje år skadas 4 300 
barn upp till 17 år. 

rafikskadade barn från 
arbetarhem får ofta sämre 
ekonomisk ersättning än barn 

från akademikerhem. Skillnaden kan 
vara upp till 100 000 kronor per år för 
samma skada, enligt en undersökning 

som utförts av Caterina Franceschi 
vid Handelshögskolan i Göteborg.

Caterina Franceschi har studerat 
fall som behandlats i statligt styrda 
Trafikskadenämnden och upptäckt 
stora skillnader.

– Detta är gammalmodigt, 
kränkande och bryter mot riksda-
gens intentioner. Lagen måste 

ändras till en modell med schabloner-
sättningar, skriver Caterina Franceschi i 
en debattartikel i Dagens Nyheter.

Under 2005 inträffade 18 000 trafiko-
lyckor med personskador. 440 personer 
dog, 4 000 skadades svårt och 22 000 
skadades lindrigt. Av de skadade var 4 
300 barn upp till 17 år. Av dessa skada-
des 600 svårt.

– Även om det handlar om ett fåtal 
drabbade, är skadeståndet för dessa 
barn mycket viktigt för deras livskvalitet 
och fortsatta liv. Speciellt hårt drabbas 
barn som framöver inte kan arbeta alls 
eller bara delvis, skriver Caterina 
Franceschi.

Sverige borde göra som Norge och 
Danmark och använda schabloner för 
framtida inkomstbortfall för barn, 
menar Caterina Franceschi.

– Även om schablonerna är omdisku-
terade finns det fördelar eftersom de är 
mer rättssäkra och förutsägbara för 
både den skadade och försäkringsbola-
get, menar hon. vb

Här hitter du artikeln: Debattartikeln 
hos DN www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.
jsp?d=572&a=675619  

          Majblommans generalsekreterare Lena Holm.
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till socialbidrag från kommunens 
socialtjänst.

Utöver det vanliga socialbidraget 
kan familjen även få extra bidrag från 
socialtjänsten till läger och andra som-
marlovsaktiviteter – en möjlighet som 
de flesta inte känner till och som är gan-
ska okänd även bland de socialsekretera-
re som handlägger ansökningarna.

– Många socialsekreterare känner inte 
till det. Frågor om försörjningsstöd sköts 
ofta av de medarbetare som har minst 
erfarenhet, säger Lena Holm.

Det är socialtjänsten som ansvarar för 
de grundläggande behoven i form av 
kläder, möbler och mat, men för att 
komma ifråga måste man ha tillräckligt 
låg inkomst. Om familjen ligger några 
hundralappar över gränsen kan de inte 
få något bidrag från socialtjänsten, vare 
sig till försörjningen eller några som-
marlovsaktiviteter.

Datorer har seglat upp som ett viktigt 
verktyg för barnfamiljer, eftersom allt 
fler skolor använder sig av internet för 
att informera föräldrar och elever. 
Socialstyrelsen funderar nu över om da-
torer är något som ska ingå i det grund-
läggande stödet. Under tiden stödjer 
Majblomman många familjer med bi-
drag till inköp av datorer.

– Vi tycker egentligen inte att detta är 
något vi ska betala utan datorer borde 
ingå i den bas som socialtjänsten hjälper 
till med.

Skolavgifter och klasskassor är egentli-
gen förbjudna om de inte är helt frivilli-
ga – all skolverksamhet ska vara gratis – 
men är ändå mycket vanliga. Det hand-
lar om avgifter och utlägg för skolutflyk-
ter, miniräknare etcetera. Majblomman 
har bekämpat avgifterna med stor fram-
gång, men fortfarande måste föräldrar 
ställa upp med nästan en halv miljard 
kronor för att deras barn ska kunna del-
ta i skolans verksamhet.

– När vi drev vår kampanj mot skolav-
gifter som hårdast visade vår undersök-
ning att föräldrar betalade 700 miljoner 
kronor i olika avgifter. Det gick så bra att 
det två år senare hade sjunkit till 430 
miljoner kronor, men det är fortfarande 
alldeles för mycket pengar. 

Många har uppfattat kampanjen mot 
skolavgifter som gnällig och överdriven, 
men Lena Holm och hennes 12 000 med-
lemmar runt om i landet kan intyga att 
en hemskickad lapp om 50 kronor till 
veckans utflykt är ett stort problem för 
många familjer. 

Fattigdomen är ibland så allvarlig att 
föräldrar inte kan hämta ut mediciner 
och om man ligger strax över socialbi-
dragsgränsen finns heller ingen hjälp att 
hämta hos socialtjänsten. 

– Visst finns ett högkostnadsskydd, 
men man måste betala ganska mycket 
själv innan man når upp till den nivå då 
medicinerna blir gratis. Det kan gräva 
ett stort hål i hushållskassan och det 
händer att vi ger bidrag till mediciner.

Mer sällan är det att Majblomman kan 
ge stöd till behandlingar.

– Vi har fått en hel del ansökningar till 
behandlingar hos bland annat Move & 
Walk, men det är ett problem att dessa 
behandlingar är så dyra. Det kan handla 
om 20 000 kronor och vi har nog aldrig 
gett ett bidrag på mer än 5 000 kronor.

Behovet av stöd ökar mest när det gäl-
ler kläder och sommaraktiviteter, att dö-
ma av de ansökningar som Majblommans 
800 lokala föreningar behandlar varje år.

Men stödbehovet ökar också rent all-
mänt. 

– Gapet mellan medelinkomsttagare 
och de som är fattiga har blivit större, sä-
ger Lena Holm. 

De fattiga har blivit färre men de har 
fått det ännu sämre. Och enligt Lena 
Holm är förklaringen att det inte finns 

tillräckligt många jobb och de neddrag-
ningar som gjordes i början av 90-talet 
då resurser försvann från socialtjänsten, 
skolan och barnomsorgen. 

– De som har svårast att återhämta sig 
efter de neddragningarna är barnfamil-
jerna. Göran Persson har själv erkänt att 
man glömde bort ”köksbordsekonomin” 
när man gjorde neddragningarna, säger 
Lena Holm.

Skamkänslorna för att man är fattig 
måste bort, anser Lena Holm, som vill 
göra fattigdomen ”pratbar” för att slå 
sönder myterna om att man kan leva 
gott på socialbidrag och för att alla an-
dra ska förstå hur svårt det är att ta sig ur 
en ekonomisk kris.

– Det är tabu att prata om att man är 
fattig och därför fattar andra inte hur det 
är, säger Lena Holm.  

Att som ensam förälder ställa sig upp 
på klassmötet och säga att man inte har 
råd med den där extra 50-lappen till 
klasskasssan kräver mycket mod, men 
Lena Holm anser att det är just det som 
fler måste göra.

Bidrag till cyklar är extra viktiga för barn med funktionshinder som behöver 
specialanpassade modeller som är dyrare och som kommuner och landsting 
sällan hjälper till med.  Foto: Istockphoto

Bidrag till cyklar är ett 
vanligt stöd från 
Majblomman. Det är 
något man inte kan få 
hjälp med från social-
tjänsten, men inom 
Majblomman ser man 
detta som en viktig sak 
för att barn ska få vara 
med kompisar.

Cyklar som är special-
anpassade för funktions-

hindrade är dyra och det 
är ganska ovanligt att 
landstingen eller kom-
munerna hjälper till med 
den sortens hjälpmedel – 
de anses vara fritidshjälp-
medel som familjerna 
själva får klara av att 
köpa. 

Det händer dock att 
Majblomman kan ge ett 
bidrag till detta liksom till 

en del andra hjälpmedel, 
kanske en extra barnstol 
så att ett barn med 
funktionshinder kan ha 
en specialanpassad stol 
både hemma och på 
dagis.

– Vi kan ge bidrag till 
”det andra” hjälpmedlet 
när man behöver ett och 
samma hjälpmedel på två 
olika platser. vb

Fortsättning från föregående sida

Bidrag till cyklar vanligt stöd
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Med glasögon blir 
fattig-Sverige tydligt
Glasögon är ett tydligt exempel på hur 
barn i fattiga familjer drabbas hårt av 
ekonomiska orättvisor. Majblomman 
har drivit frågan om att alla barn som 
behöver glasögon ska få dem gratis. Idag 
varierar det från landsting till landsting 
i vilken mån glasögon subventioneras.

– Om ett barn har nedsatt hörsel är 
det självklart att barnet får 
en hörapparat, men man 
får inte glasögon om man 
har nedsatt syn. Glasögon 
är extra viktigt för små 
barn och för de som föds 

med synfel. Om de inte får 
glasögon i tid kan synen bli förstörd för 
livet. När det gäller glasögon är det 
ganska tydligt att barnen inte priorite-
ras. Ett landstingsråd i Västernorrland 
sa att barns glasögon inte är prioriterat 
för det är ”de som skriker högst som får 
mest”, säger Lena Holm.

Kravet på gratis glasögon stod överst 
på Majblommans agenda år 2006 och 
Lena Holm tror att förhållandet har 
förbättrats något sedan dess, men 
troligen är bristerna fortfarande 
skrämmande stora:

– Vi ska undersöka detta med en ny 
enkät i år, säger Lena Holm som räknar 
med att fortsätta att driva frågan.

– Vi räknar med att få stöd från Sveriges 
optiker som märker att barnen byter 
glasögon alltför sällan. När man är barn 
bör man ofta byta glasögon varje år.

Majblomman skickade 
ut Felix Sandberg bland 
de politiska höjdarna 
under Almedalsveckan. 

Andreas Carlgren, (c):
–Jag har förstått av 
jurister att man inte 
bryter mot barnkonven-
tionen men jag tycker 
kommunerna ska göra 
mer för barn under 
sommarlovet med fria 
aktiviteter, kollo med 
mera som man inte ska 
behöva betala mycket 
pengar för.
– Många saker skulle 
behöva göras för att det 
ska bli riktigt bra som-
marlov för alla. Men om 
mamma eller pappa varit 
arbetslösa finns det nu 
mycket större möjlighet 
att komma in i jobb. 

Mona Sahlin (s):
– Jag vet inte om de 
bryter mot barnkonven-
tionen men jag tycker de 
gör fel och kommuner 
måste erbjuda gratis 
fritidsaktiviteter för barn 
och ungdomar på 
sommarlovet.
– Jag tycker det är 
viktigt att alla lokaler 
som kommuner har, 
som simhallar, idrotts-
hallar och skolornas 
lokaler, är öppna. Alla 
skulle ordna aktiviteter 
åt ungdomar, konserter, 
att lära sig spela musik, 
teater eller vad ungdo-
marna vill hitta på.

Göran Hägglund (kd):
– Jag tycker det är 
viktigt att varje kommun 
tänker efter vad de kan 
göra som är bra, spän-
nande och roligt för barn 
och vad de kan göra för 
att barn ska få vettiga 
fritidsaktiviteter.
– Det är viktigt att man 
kan vara lediga tillsam-
mans hela familjen.

Peter Eriksson (mp):
– Jag tycker att kommu-
nerna borde erbjuda fria 
fritidsaktiviteter.
– Man behöver hjälpa till 
mer. Om man till exem-
pel gör skattesänkningar, 
så kan man göra det för 
dem som har låga 
inkomster. Och i övrigt 
stödja familjer som har 
små inkomster så de kan 
köpa fotbollsskor till 
ungarna och annat.

Anders Borg (m):
– Kommunerna har ett 
jättestort ansvar för att vi 
ska ha dagis, bra innehåll 
i förskolan och i skolan. 
Kommunerna ska se till 
att det fungerar bra först. 
Sedan kan man prioritera 
sommarverksamhet men 
det är upp till kommun-
politikerna. Men först ska 
skola och barnomsorg 
fungera.

– Vi måste se till att 
deras mammor och 
pappor kan jobba, få bra 
löneökningar så att alla 
kan få ett bra sommarlov. 
Sedan kan man faktiskt 
ha ett bra sommarlov 
hemma!

Lars Ohly (v):
– Om det finns barn som 
behöver hjälp att få ett 
meningsfullt sommarlov 
och kommunerna inte 
ställer upp på det – då är 
det klart att kommuner-
na inte uppfyller barn-
konventionen.
– Deras föräldrars 
ekonomi är grunden, det 
finns vuxna som tjänar 
för lite eller är arbetslösa. 
Vi måste se till att deras 
ekonomi bli bättre så att 
deras barn också får 
möjlighet att göra något 
trevligt på sommarlovet.

Nyamko Sabuni (fp):
– Barnkonventionen 
säger att alla barn har rätt 
till fritidsverksamhet och 
det ska kommunerna 
erbjuda. 
– Vi måste se till att alla 
vuxna som kan får ett 
jobb. För det är bara 
inkomster som gör det 
möjligt för föräldrar att 
göra saker med sin barn 
på sommarlovet. 

Enkäten i sin helhet fi nns 
under ”Aktuellt” på www.
majblomman.se

Knattereporter ställde 
makteliten mot väggen

      Anser du att kommunerna bryter mot barnkonventionen 
när de inte erbjuder fria aktiviteter för barn på sommarlovet?
     Vad tycker du är angeläget att göra för att alla barn ska få 
ett bra sommarlov, även de som inte har råd?

1

2

Felix Sandberg i 
Almedalen.

– Om man tar upp det på föräldramö-
tet så kommer problemen upp på bordet 
och man kan hjälpas åt att hitta lösningar. 
Det är viktigt att frågorna börjar diskute-
ras mer så att man i alla politiska sam-
manhang tar med barnperspektivet. 

De fattiga barnen glöms ofta bort i po-
litiken.

– Det kan handla om att en kommun 
höjer entréavgiften till simhallen för att få 
bättre kommunekonomi, men samtidigt 
utestänger man många barn som inte får 
lära sig att simma och inte kan vara med 
sina kompisar, säger Lena Holm. 

Ett annat exempel på hur kommunpo-
litiker har utestängt barn är avgifterna 
till musikskolan, en verksamhet som ti-
digare var helt gratis. 

– Det är allvarligt att man idag har höga 
avgifter på kultur som är så viktigt för 
barns utveckling. I alla sådana beslut 
måste politikerna bli mycket mer med-
vetna om att konsekvensen blir att alltför 
många barn utestängs från gemenskap, 
får sämre hälsa och hämmas i sin utveck-
ling, säger Lena Holm. ●
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et drar ihop sig 
till den 20:e 
upplagan av ID-

dagarna – årets kanske 
bästa tillfälle att studera 
IT-hjälpmedel för barn, 
unga och vuxna.

– Det är kolossalt 
viktigt att sprida infor-
mation om goda exem-
pel. Det finns så många 
bra hjälpmedel, säger 
Hjälpmedelsinstitutets 
direktör Carl Leczinsky.

– ID-dagarna är vårt 
största arrangemang, 
säger Carl Leczinsky. Det 
är viktigt att både 
brukarna och förskrivar-
na av hjälpmedel får se 
nya produkter och 
därmed möjlighet att 
ställa krav. 

ID-dagarna är en årlig 
konferens och utställning 
som den 10 till 12 oktober 
firar sitt 20-årsjubileum 
på Factory i Nacka Strand 
utanför Stockholm, vilket 
inte lär minska intresset 
för tillställningen som 
förra hösten hade 2000 
besökare och 55 utställare.

Föräldrakraft kommer 
också att vara på plats för 

att träffa gamla och nya 
läsare, dela ut tidningar 
och rapportera från 
utställning och 
konferenser.

– Det är en 
stor och viktig 
mötesplats för 
alla som arbetar 
med it-hjälpme-
del men också för 
brukare och 
anhöriga. Här 
finns många 
nyheter att titta 
på och möjlighet 
att utbyta erfaren-
heter, säger Carl 
Leczinsky.

ID-dagarna är ett natur-
ligt tillfälle för kollegor i 
hjälpmedelsbranschen att 
träffas men det är också 
viktigt för användarna 
och deras anhöriga att tit-
ta på nya IT-produkter 
som kan underlätta 
vardagen – och att träffa 
leverantörerna i verkliga 
livet.

Besökssiffran på 2000 
personer låter kanske inte 
så märkvärdig vid en 
jämförelse med bredare 
hjälpmedelsmässor, men 

med tanke på att ID-
dagarna är specialise-

rat på informa-
tionsteknik är 
siffran mer 
imponerande.

– Intresset 
för IT-

hjälpmedel 
ökar och när jag 
träffar personer 
på andra 
konferenser 
märker jag att 
ID-dagarna har 
ett tydligt 
genomslag, 

säger Carl Leczinsky 
som menar att de årliga 
mötena har stor 
betydelse för hur 
hjälpmedelsmarknaden 
utvecklas.

Ofta är det äldre som 
står i fokus när hjälp-
medel diskuteras, men 
Carl Leczinsky framhål-
ler att ID-dagarna är 
lika viktiga för barn och 
ungdomar.

– Väldigt många av de 
nya hjälpmedel som tas 
fram är inte inriktade på 
någon speciell ålders-
grupp, betonar han. vb

Handifon.

Carl Leczin-
sky vill sprida 
kunskap om 
IT-hjälp.

ID-DAGARNA

D

     Här hittar du 
rätt IT-hjälpmedel 
för ditt barn 
Uppladdning inför ID-dagarna i oktober

Barn kan träna på färger och 
mycket annat i Klura ut.

På ID-dagarna fi nns IT-produkter-
na som underlättar både för barn 
och unga. 

ISTOCKPHOTO

EXTRA 

ID
-D

AGARNA

De vill ge brukarna fritt val av hjälpmedel
Brukarna ska få större infly -
tande över sina hjälpmedel, 
utlovar folkhälsominister 
Maria Larsson och Hjälp-
medelsinstitutets ordförande 
Helena Höij.

I höst startar en försöks-
verksamhet i tre landsting 
som ska ge brukaren större 
inflytande och valfrihet. 
Privatpersonen ska inte längre 
vara fast i hjälpmedelscentra-
lens basutbud, utan kunna 

välja en annan leverantör och 
produkt om denna passar 
personens behov bättre. Men 
några nya typer av hjälpmedel 
utanför det man tidigare fått 
är det inte tal om.

– Vi har sett ett utökat 
utbud av hjälpmedel på 
marknaden, men ett stillastå-
ende eller förminskat utbud 
på många hjälpmedelscentra-
ler. Det finns en massa smarta 
hjälpmedel som brukarna 

aldrig får ta del av, säger Maria 
Larsson.

Tillsammans med Helena 
Höij presenterade hon i 
augusti det nya förslaget om 
fria val av hjälpmedel. 

– De här tre åren kommer 
att användas till att ta reda på 
om en större valfrihet ökar 
livskvaliteten, om användbar-
heten ökar, om informationen 
når fram till brukarna och om 
kostnaderna påverkas. sb Maria Larsson och Helena Höij.
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Träna minnet med 
djur och roliga fi gurer  
Barn med koncentrations-
svårigheter kan minska sina 
svårigheter genom att öva 
upp arbetsminnet. Fram till 
nu har programmet Robo-

memo funnits för barn 
som behöver hjälp 

att träna upp 
sitt arbets-
minne. 
Pedago-
gen Ann 
Trueds-
son 
tyckte 
inte 

att det vände sig till alla barn 
och skapade ett nytt min-
nesträningsprogram, ”Min-
neslek”.
- Programmet är unikt, 
vänder sig till yngre barn 
och är mer genusneutralt 
än Robomemo, säger Ann 
Truedsson.
Läs mer: www.minneslek.se 

Datortelefonen som 
kan förenkla livet  
Handdatorn anpassad för 
personer med kognitiva 
funktionshinder – som även 
går att ringa med, finns den? 
Svaret är ja. Sedan i våras 
finns datorn Handifon, som 
fungerar som ett hjälpmedel 
för personer med kognitiva 
svårigheter men även som 
mobiltelefon.

– Det är perfekt för barn 
och ungdomar som är 
mogna att få en mobiltelefon. 
Handifon är väldigt praktisk 
på det sättet att man inte 
behöver både en kom-i-håg-
handdator och en mobil 
utan man får både ock i en 
apparat, berättar Gunilla 
Westström, pressansvarig på 
Gewa.

Intresset för den nya 

handatormobilen Handifon 
har varit stort. Men proble-
met är att den är svår att få 
förskriven som hjälpmedel.

– Vi säljer i huvudsak till 
landstingen och har inga 
planer på att marknadsföra 
oss mer mot privatpersoner. 
Vi tycker helt enkelt att det är 
en rättighet att få produkter-
na om de kan förenkla 
individens vardag, säger 
Gunilla Westström.

Läs mer: www.gewa.se

Klurigt program är 
barnsligt ibland  
”Klura ut” är ett helt nytt 
pedagogiskt program för 
barn från fyra år och barn i 
särskolan. Klura ut kan 
anpassas efter barnets behov 
och man kan plocka bort de 
mer ”barnsliga” momenten 
för de elever som är lite äldre.

– Vi har alltid gjort peda-
gogiska program till barn 
utan funktionsnedsättningar. 
Men vi ser hela tiden till att 
de går att anpassa efter barn 
med särskilda behov, berättar 
Madelaine Gustavsson, en av 
ägarna till Allemansdata.

I programmet får barnen 

öva på färg, form, siffror och 
riktningar. Barnet får själv 
välja en kategori och har 
sammanlagt 58 övningar.

Läs mer: www.allemansdata.se

Hörselskadade 
får ringa direkt  
Att ringa och ta emot telefon-
samtal som hörselskadad kan 
vara rätt krångligt – onödigt 
krångligt, menar företaget 
Omnitor. Därför har de sedan 
november arbetat med 
projektet ”Ring Direkt” åt 
Post- och telestyrelsen.

– När man ringer idag 
måste man alltid ringa upp 
förmedlingstjänsten först för 
att kopplas vidare. På samma 
sätt är det besvärligt för 
hörande att ringa till den 
hörselskadade personen. Vårt 
mål har varit att ta bort det 
besvärliga mellansteget. Det 
ska vara lika enkelt att ringa 
om man är döv som för alla 
andra, säger Gunnar 
Hellström, vd för Omnitor.

På ID-dagarna hoppas 
man kunna visa upp det nya 
konceptet Ring Direkt.

Läs mer: www.omnitor.se

Nytt datorprogram 
som tränar minnet.

Minneslek som kan hjälpa 
barn att öva arbetsminnet.

ID-dagarna visar prylarna som kan förändra ditt liv

0703-96 90 96www.bertlandpihl.se

Intelligenta mobilskal 
Ett tryck för att ringa/svara eller stora siffror för normal

nummerslagning

Märk
knappar med
egen text
eller bild

Lägg i en
mobiltelefon
och anslut.
Förslut skalet -
ring.

4 eller 16
snabbknappar

Normal
nummerslagning

30 dagars full returrätt

Insyn Sverige
- hjälpmedel för synskadade

www.insyn.se
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Skapar harmoni
isste du att forsk-
ning visar på bättre 
resultat från elever 

med dyslexi eller ordblindhet 
i klassrum med gulmålade 
väggar? Med lite koll på färg 
och form kan man göra 
mycket för sitt barns lugn 
och harmoni.

Det menar Stephan 
Philipson, försäljningschef 
på Kom i Kapp – Rehatek. I 
september trycker företaget 
en bok som handlar just om 
ljus- och färgterapi och hur 
man själv kan skapa en 
balans för stora som små.

Psykologen Karl Ryberg 
har skrivit boken ”Ljusterapi 
och färgdesign” som handlar 
om hur hjärnan reagerar på 
olika färger och ljus och 
tolkar det som tas in. ●

Med Wheelsim 
behöver du inte 
rulla ut på gatan.
På ID-dagarna kommer  
Frölunda att presentera ett 
nytt elrullstolsträningspro-
gram för datorn, berättar 
Ewa Bergek.

Programmet ”Wheelsim” 
är en elrullstolssimulator för 
datorn. Fördelen med att 
”övningsköra” på datorn 
innan man ger sig ut på gatan 
är att man får en mental 
förståelse för hastighet och 
styrning.

– Det kan vara bra att öva 
lite hemma innan man ger 
sig ut på gatan. I programmet 
finns miljöer som parker och 
gator. Med en joystick till 
datorn kan man prova på hur 

det känns att köra en elrull-
stol, säger Ewa Bergek.

Läs mer: 
www.frolundadata.se

Akademiens ordlista 
anpassas för 
dyslektiker.
Svenska Akademiens ordlista, 
SAOL, släpps på CD-skiva 
anpassad för personer med 
funktionsnedsättningar. 
Företaget Oribi har gjort 
anpassningen som gör att 
dyslektiker kan sluta oroa sig 
för att stava fel. Programmet 
är kompatibelt med de 
vanligaste datorhjälpmedlen 
för funktionshindrade.

– Sökmotorn är anpassad 
efter dyslektiker så att de ska 

kunna skriva lite fel och ändå 
hitta ordet de sökte. Man ska 
kunna stava ett ord som det 
låter och hitta rätt, säger 
Henrik Karlsson, en av 
grundarna av Oribi.

Han berättar att den nya 
ordlistan även fungerar ihop 
med vanliga hjälpmedel som 
till exempel förstoringsfunk-
tion och talsyntes.

–Det finns en gammal 
version av SAOL på cd-rom. 
Men den är inte anpassad 
för personer med funktions-
nedsättningar. Det här är 
första gången den anpassats 
för alla, säger Henrik 
Karlsson.

Läs mer:
www.oribi.se och
http://spraakdata.gu.se/saol

Svenska akademiens ordlista 
på cd, nu för dyslektiker

Wheelsim låter dig 
träna rullstol hemma.

Rullstolsträna vid datorn ...
Stephan Philipson.

V

Välkommen till vår nya webbplats
Föräldrakrafts webb-
sajt har modernise-
rats under sommaren 
med nya funktioner 
och nytt innehåll. 
Arbetet med att 
utveckla webbsaj-
ten fortsätter under 
hösten. Välkommen 
till www.foraldra-
kraft.se
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tt pedagogiskt 
program för 
tangentbordsträ-

ning, finns det? Ja, det svenska 
företaget Softogram har 
specialiserat sig på pedagogis-
ka datorläromedel och släpper 
”Skrivknep – nya Tangenta” 
på ID-dagarna i oktober.

– Det unika med Skrivknep 
är att användaren lär sig 
använda sig av rätt fingersätt-
ning samtidigt som man som 
liten kan lära sig bokstäverna 
och att stava lätta ord, säger 
Katarina Öhman, vd för 
Softogram i Tranås.

Det är den pedagogiska 
biten i programmet som 
Katarina Öhman menar är 
unik. Inbakat i Skrivknep 
finns pedagogiska övningar 
som kan användas av barn 
redan från fyra års ålder. ●

Lek och lär med 
dator och leksaker 
– samtidigt  
Ett helt nytt datorbaserat 
läromedel för små barn och 
barn i särskolan presenteras 
på ID-dagarna. Med ”Tom” 
spelar man på datorn 
samtidigt som man använder 
sig av riktiga leksaker.

Man kopplar en rund svart 
platta via ett usb-uttag till 
datorn. Till detta finns lådor 
med olika teman som till 
exempel djur, färger och 
siffror. I varje låda finns tre 
olika figurer på temat som 
har ett chip på undersidan. 
Barnet väljer en figur, 
placerar den på plattan och 
datorprogrammet reagerar 
utifrån vilken figur som finns 
på plattan.

–På det sättet får barnet 
även den taktila upplevelsen, 
säger Ewa Bergek, marknads-
chef på Frölunda Data som 
kommer att presentera 
programmet på ID-dagarna.

Datorspelet övar upp 
barnets kunskaper om bland 
annat färg, form och siffror 
och fungerar som ett vanligt 
datorläromedel, med skillnad 

att barnet aktiveras moto-
riskt och får möjlighet att 
känna på figurerna som man 
arbetar med.

När en figur placeras på 
plattan dyker frågor och upp-
gifter upp på skärmen som 
barnen ska lösa. Man kan 
även ställa in programmet så 
att det ber barnet leta upp en 
viss figur och ställa den på 
plattan. Vid rätt figur hörs ett 
läte som signalerar att barnet 
har valt rätt figur.

– ”Tom” är som ett dator-
spel och en uppsättning 
leksaker i ett. Figurerna är 
fina träleksaker som för 
tankarna till Brioprodukter, 
säger Ewa Bergek.

Spelet är så nytt att det 
fortfarande håller på att 
finjusteras. Spelet är utveck-
lat i Österrike.

ma.

Spel som över upp barnets 
kunskap om färg och form.

Katarina Öhman.

Skriv rätt!

E”Spelet övar upp 
barnets kun-
skaper om färg, 
form och siff-
ror och fungerar 
som ett vanligt 
datorläromedel.”

Vi producerar produkter och 

tjänster som bidrar till ett samhälle 

tillgängligt för alla.

Tillgänglighet

SRF Iris AB • www.iris.se • Telefon 08 - 39 90 00
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Acapela Group Sweden AB 
www.acapela-group.com

Adela Innovation AB 
www.adela.nu

Alleato
www.alleato.se

Allemansdata 
www.allemansdata.se

Arvsfondsdelegationen
www.arvsfonden.se

Athena Nordic AB
www.athenanordic.se

Bertland & Pihl KB 

Ring mobiltelefon med ett tryck på stor 
knapp som du märkt upp själv! 
Schemalägg din personal med 
ScheduleHelper - enkelt och billigt. 
www.bertlandpihl.se 

 
Comai AB
www.comai.se
 

Decon Wheel 
www.decon.se

Elevdata i Malmö AB 
www.elevdata.se

Ellas/3D Studio 
www.ellas.se
 

Entomed AB
www.entomed.se

Ericsson Enterprise AB
(f.d. Netwise)
www.netwisecorp.com
  

Falck Vital AB
www.falckvital.se

FKS, Föreningen för kognitivt stöd
www.fks.org.se
 

Flexénita
www.fl exenita.se
 

Frölunda Data AB
www.frolundadata.se
 

Gewa AB
www.gewa.se

Habiliteringen, Örebro läns landsting
www.orebroll.se/mmx
 

Hargdata AB
www.hargdata.se

Hatten Förlag AB
www.hattenforlag.se

Henriksson & Konsultpartner
www.henriksson.se
 

Hjälpmedelsinstitutet
www.hi.se

Hälsoteknikalliansen
www.halsoteknik.com
 

ICAP AB
www.icap.nu
 

IdeUtveckling
www.ideasystem.se

Inläsningstjänst AB
www.inlasningstjanst.se

Insyn Sverige AB

www.insyn.se

Visar det senaste inom synrehabiliteringen 
och presenterar helt nya produkter inom 
CCTV och läskameramarknaden – både 
tekniskt och prismässigt.

Iris Hantverk AB 

Vi producerar produkter och tjänster som 
bidrar till ett samhälle tillgängligt för alla 
SRF Iris AB. webb: www.iris.se Telefon: 
08-399000

Kom i kapp-Rehatek AB
www.kikre.com
 

LIC AUDIO AB
www.licaudio.se
 

LVI Low Vision International AB
www.lvi.se

LäraMera Program AB

www.laramera.se
 

Media Emporia
www.mediaemporia.com

MedicPen AB
www.medicpen.com
 

Nilbild AB
www.nilbild.se
 

Olinder & Westerberg AB
www.ow.se
 

Omnitor AB
www.omnitor.se

Oribi AB
www.oribi.se

Permobil Försäljning & Service

www.permobil.se
 

Polar Print
www.polarprint.se

RehabCenter AB
www.rehabcenter.se

Rehabmodul AB
www.rehabmodul.se
  

SMART Board
www.smartboard.se
 

Softogram AB
www.softogram.se 
 

Specialpedagogiska institutet
www.sit.se

Stiftelsen Stora Sköndal
www.lexia.just.nu

SvenskTalteknologi
www.svensktalteknologi.se

Sweden Assistive Solutions AB
www.assistive.se
 

Tagarno Sverige AB
www.tagarno.se

Telenor Sverige AB
www.telenor.se

Trollreda resurscenter
www.trollreda.vgregion.se

ID-DAGARNA kraft

Utställarna på ID-dagarna
Missa inte att besöka dessa företag under ID-dagarna:

oliga, spännande 
och lättförstådda 
bilder för alternativ 

kommunikation – det blev 
Maria Imre Anderssons kall 
när hon upptäckte att sonen 
Emil inte förstod sig på de 
bilder som logopeden på 
habiliteringen visade upp.

– Logopeden ville se om min 
son kunde koppla ihop bilder 
med reella saker. Men de 
bilderna hon visade upp 
liknade inte alls de saker hon 
menade och min son kunde 
inte svara på hennes frågor. 
Då ritade jag bilder åt honom 

och helt plötsligt förstod han, 
berättar Maria Imre 
Andersson.

Hon är socionom och 
konstnär i grunden och insåg 
med hjälp av logopeden att 
hon skulle kunna sälja 
bilderna till andra habilite-
ringar och föräldrar som ville 
använda sig av bilder som 
alternativ kommunikation. 
Snart finns 700 bilder i 
samlingen.

– Till ID-dagarna ska jag ha 
släppt det nya paketet 
”Nilbild 5” med 700 bilder. 
Det nya paketet innehåller 
kompletteringar som gör 

Nilbild ännu mer 
komplett, säger Maria 
Imre Andersson.

Bilderna passar
egentligen för alla 
barn. Främst tillverkas 
de för barn med 
kommunikativa 
svårigheter. Men även 
dagis med barn utan 
funktionsnedsättning-
ar använder sig av bilderna 
för att skapa en struktur för 
barnen.

– Alla barn behöver lite 
struktur. Enkla bilder som till 
exempel berättar om dagens 
aktiviteter kan vara värdefullt 
för vem som helst. Nu 

hoppas jag 
att fler 
habilite-
ringar och 
skolor ska 
få upp 
ögonen för 
Nilbild. Jag 
vänder mig 
egentligen 
inte alls 
direkt till 

föräldrar eftersom jag tycker 
att det är en självklarhet att 
man ska få hjälpmedel som 
detta gratis via habilitering-
en. Föräldrar ska inte själva 
behöva betala för ett kom-
munikativt hjälpmedel.
Läs mer: www.nilbild.se

R
700 bilder att kommunicera med

Nilbild används för 
alternativ kommuni-
kation.

... och så kan 
du, så klart, träffa 
Föräldrakraft!
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G o d a  R e l a t i o n e r
MADE IN SWEDEN

ottobockmagasin.seOtto Bock Scandinavia AB 
Norrköping / tel. 011-280600

Vi har olika fysiska förutsättningar i livet. Att dessa förändras under tiden, behöver inte vara ett hinder till ett aktivt och 
lyckligt liv. Otto Bock Scandinavia har sedan 1967 levererat hjälpmedel till svenska användare. Funktionella hjälpmedel 
som inspirerar till att fl ytta gränserna för vad man klarar. Otto Bocks hjälpmedel fi nns för alla stadier i livet - barn, vuxna 
och för erfarna. Otto Bock hjälpmedel är fullt anpassningsbara för bästa funktion och komfort. Kvalitet för livet!

           Jonathan fyra år  – 
     alltid positiv. Otrolig envis.

Med envishet kommer man långt - ännu längre med rätt hjälpmedel                                                   Otto Bock Avantgarde Teen 2 

Läs mer om Jonathan:
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Möt oss på
Hjultorget, 

monter C04:10, 
den 6-8 sept på 

Stockholms-
mässan. 
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edan innan Hjul-
torget har slagit upp 
portarna kan 

arrangörerna glädjas åt att 
årets upplaga slår nytt 
rekord. Med 82 utställare är 
det ”smockfullt”, som 
mässansvarige Anders 
Lissegårdh uttrycker saken.

Hjultorget har i många 
år varit en populär mässa 
när det gäller rullstolar 
och andra hjälpmedel 
för rörelsehindrade, 
men nytt för i år är att 
man lägger större vikt 
vid att locka till sig 
familjer som har barn 
med rörelsehinder.

Hjultorget lockar bland 
annat med elhockey, som 
barn och unga kan prova på 
själva eller se kändisar som 
TV-sportens Niklas Wikegård 
och Peter Jidhe spela uppvis-
ningsmatcher i. 

På utställningsgolvet finns 
förstås massor av rullstolar 
(exempelvis en helt ny typ av 

rullstolar som går under 
namnet ”Sportrulle goes 
real”), cyklar och liknande 
hjälpmedel på plats, men 
även mer spektakulära 

produkter som små tuffa 
motorfordon från bland 
annat Woodstar. 

En publikdragare kan också 
CM Fordonstekniks ombygg-
da Volvo Amazon bli – med 

dubbelkommando och 
möjlighet att strypa 

hastigheten till låg nivå 
ska den även kunna 
köras av ungdomar. 
Har man inga armar 
kan man styra med 
fötterna.

Bland utställare 
som fokuserar 

särskilt mycket på 
barn och ungdomar 

finns även företag som 
Mini crosser, Mayday 

Aid, EO-Funktion, 
Panthera och Otto Bock.

Intressanta utställare för 
familjer är förstås alla de 
företag som visar upp 
bilanpassningar av olika slag. 
Till och med ett tyskt företag, 
Paravan, har upptäckt 
Hjultorget och premiärvisar 

för svenskarna ombyggda 
Chrysler Voyager, som också 
kan provköras på plats.

Även när det gäller kläder 
för rörelsehindrade har 
Hjultorget växt till sig och 
den här gången finns bland 
annat Klädvalet och Sitting 
Feather representerade. 

När antalet utställare nu är 
uppe i rekordhöga siffror tror 
mässchefen Anders 
Lissegårdh att även besöks-
siffrorna kommer att slå nytt 
rekord. Tidigare har det varit 
som mest 3900 besökare, 
men i år hoppas man på fler 
än 5000.

Hjultorget arrangeras av 
RTP-S (Stockholms läns 
distrikt av Riksförbundet för 
trafik-, olycksfall- och 
polioskadade) och 
Rekryteringsgruppen Aktiv 
Rehabilitering. Mässan äger 
rum på Stockholmsmässan i 
Älvsjö 6–8 september och har 
sin hemsida på www.
hjultorget.nu

Full rulle 
på Hjultorget
R

En ny sportrullstol kommer 
att premiärvisas i en version 
för barn och unga på Hjultor-
get, ”Sportrulle”. Bilden ovan 
en illustration från företagets 
webbsajt www.sportrulle.se
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       Sulkyn ger 
koll på kroppen
Barn som har sämre kropps- 
eller rumsuppfattning kan ha 
nytta av en helt ny sulky som 
stimulerar ryggen vid rörelse. 
Sulkyn Twist säljs av Mayday 
Aid och har små plastvingar i 
ryggen. På det sättet ger den 
barnet en mikrostimulans så 
fort barnet rör på sig.

– Det är som att man skulle 
ha fingertoppar som ger 
stimulans. Om man känner 
beröring på huden är det 
enklare att få en uppfattning 
om sin kropp, säger Camilla 
Milger, vd för Mayday Aid.

Mayday visar även gåstolar 
och bakåtvända rollatorer. 
Rollatoren Flux har ett 
dynamiskt stöd som består av 
ett bälte som fästs bakom 
ryggen.
Läs mer: www.maydayaid.se

Nu kommer fl er 
kläder för unga
Specialdesignade kläder för 
barn och ungdomar som 
sitter i rullstol, finns det? 
Företaget Klädvalet och dess 
grundare Ann Segerström 
har sedan några år tillbaka 
sålt kläder till vuxna rull-
stolsburna. Nu satsar hon 
även på barn och ungdomar.

– I ett halvår har jag 
importerat barnkläder som 
jag säljer. En viss del av 
produktionen görs här i 
Sverige, nu hoppas jag på att 
snart kunna utöka utbudet 
för barn och ungdomar. Än 
så länge finns inte kläder 
med omlottknäppning för 
barn, det vill jag satsa på nu, 
säger Ann Segerström, som 
tycker sig ha fått bra respons 
från privatpersoner. 
Läs mer: www.kladvalet.se

Träningsmaskin 
klar för barn     
En helt ny maskin för passiv 
och aktiv rörelseträning för 
barn finns nu tillgänglig. 
Moto med har 
sedan ett bra tag 
tillbaka funnits för 
vuxna, nu presente-
rar Primed även en 
Motomed anpassad 
för barn.

– Man kan välja om 
man vill vara passiv 
eller aktiv i träningen. 
Maskinen kan både låta dig 
trampa själv eller trampa åt 
dig, berättar Per-Olof 
Primnell, vd för Primed.

Enligt Primed är maskinen 
unik för barn i Sverige och 
nu hoppas man att fler 
landsting ska få upp ögonen 
för den. 
Läs mer: www.primed.se

Till sommartorp 
eller Malaysia     
Att åka till Malaysia behöver 
inte vara svårare än att åka 
till sommarstugan, även om 

man sitter i rullstol. 
Det hävdar resear-
rangören Assistans-
resor som sedan tre år 
anordnar anpassade 
resor till exotiska 
resemål.

– Vi har sex olika 
resemål och vi får 

alltid ihop en spännande 
blandning av åldrar. Assis-
tenter, familjer och vänner 
följer med och den funk-
tionshindrade behöver inte 
oroa sig för något av det 
praktiska. Det har vi redan 
sett till att våra leverantörer 
ordnat för våra kunder, säger 
Peter Appelin, en av ägarna.
Läs mer: www.assistansresor.se

Motomed

Utan avgift eller krångel erbjuder BOSSE - Råd, Stöd
& Kunskapscenter sina tjänster till dig som har funktionshinder, bor i 
Stockholms län och är mellan 16 - 65 år.
Tillsammans hittar vi lösningen på dina frågor.

Till dig som har personlig assistans erbjuder vi utbildning
för dig och dina assistenter, som finansierar över assistansersättningen.

Tveka inte, kontakta oss för en träff!

Adress:   Döbelnsgatan59
              113 52 Stockholm

Tel:         08 - 544 88 660
Fax:        08 - 544 88 661
Mail:       bosse@bosse-kunskapscenter.se

www.bosse-kunskapscenter.se

KH Körkort Handikapp
Raka vägen till körkort

Bergslagsgatan 40, Hedemora

Tel. 0225-144 73. www.korkorthandikapp.se

För dig med funktionshinder
eller andra svårigheter

Sveriges mesta utbildare på körkort för dig som 
behöver en anpassad personbil.

KörkortetKörkortet
Raka vägen till

Du bor på skolan i enkel- eller dubbelrum, frukost ingår. 
Lunch kan du köpa av oss, kvällsmaten fixar du själv i vårt kök.
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Lättviktsramp 
att ta med     
Lättviktsramper blir allt 
vanligare. De tillverkas av 
kolfiber och är därför mycket 
lättare än en vanlig alumini-
umramp. Guldmann plane-
rar att visa upp olika varian-
ter av dessa smarta ramper.

– Det bästa med dem är att 
de blir så lätta att ta med sig. 
Vår minsta modell går att 
fästa på rullstolen, på det 
sättet kan man alltid ha med 
sig en ramp, säger Ingvar 
Berg, regionchef.

Ramperna importeras från 
Japan och har blivit mer och 
mer populära i Sverige. Idag 
finns det till och med några 
få hjälpmedelscentraler som 
har tagit in ramperna i sitt 
sortiment.

Men smakar det så kostar 

det. En lättviktsramp är 
nästan dubbelt så dyr som en 
vanlig aluminiumramp.

Läs mer: www.guldmann.se

En perfekt 
cykel för familjen  
Tandemcyklar kan slänga sig 
i väggen. Vad sägs om att i 
stället kunna cykla bredvid 
varandra parallellt? Pernova 
tar med sig både scootrar och 
cyklar till Hjultorget för både 
små och stora att testa på.

– På en annan mässa 
märkte vi ett särskilt intresse 
från barnfamiljer för våra 
parallella cyklar. De är som 
två cyklar som är ihopsatta 
bredvid varandra. På det 
sättet kan man cykla trots att 
man, till exempel, har en 
synskada. Och man kommer 

närmare varandra, säger 
Thomas Göring.

Läs mer: www.pernova.se

Rullstolen för 
vattenälskare
Hjultorget är en populär 
mässa för brukarna själva 
och det tänker Minicrosser 
anpassa sig extra mycket 
efter. Mer fritidshjälpmedel 
och särskilt scootrar och 
rullstolar för barn visas upp.

– Vi kommer lägga fokus 
på barnhjälpmedel och visa 
upp hjälpmedel som vi säljer 
direkt till privatpersoner, 
berättar Maria Gustafsson.

Mest spännande pryl som 
kommer visas enligt 
Minicrosser är terrängrullsto-
len Hippocampe. Den tål både 
salt- och poolvatten och kan 

köras på stranden lika smidigt 
som den går att bada med.

Läs mer:  www.minicrosser.se

Stårullstol med 
små fi nesser  
En helt ny stårullstol presen-
teras av Etac på Hjultorget. 
Rabbit, som den kallas, har 
en snyggare design, är mer 
lättrullad och enklare att 
anpassa efter barnets behov. 
En mängd små finesser gör 
att den i sin helhet är mycket 
bättre än äldre modeller, 
säger Mats Reimer på Etac.

En stårullstol kan hjälpa på 
många sätt. Man får möjlig-
het att vara i samma höjd 
som kamraterna, samtidigt 
som man tränar kroppen.

Läs mer: www.etac.se

Tel 040-41 07 80   www.hjalpmedelsteknik.se

Kom och provkör! 
Besök vårt varuhus i Lomma

Vi är specialister på hjälpmedel anpassade för dig
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Utställarna på Hjultorget 6–8 sept
kraftFör dig med barn med funktionshinder

60 minuter
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Missa inte att besöka dessa företag på Hjultorget:

A-Assistans AB C04:51
Aktiv Ortopedteknik  C05:59
Allians Assistans AB C07:50
AMH-KÖKET AB C01:42

Anatomic Sitt AB

www.anatomicsitt.com  C05:21

Anpassarna Gunnérius AB C02:21
Armbike C01:18
Åsa StenmarkDesign AB C02:33

Assistansia C06:21

Assistansresor AB C03:31
Äventyrsresor C01:28

Bosse Råd & Stöd Kunskapscenter

Tillsammans hittar vi lösningen på dina 
frågor. Tel 08-544 88 674. 
www.bosse-kunskapscenter.se  C09:43

Cema Medical AB C02:39
Citinova C01:30
CM Fordonsteknik AB C07:31

Dolomite AB C04:19

EnVila AB C04:21

EO-Funktion AB

NF-Walker™ används av sjukgymnaster 
i 9 länder som en del av behandlingen 
och vardagen för mer än 2 800 barn och 
fi nns spritt över hela världen. C09:33

Etac Sverige AB

Etac skapar möjligheter. Vi erbjuder 
produkter för personer med nedsatt 
rörelseförmåga samt produkter och 
tjänster till sjukhus och sjukhem. Vi 
utvecklar helhetslösningar och produkter i 
världsklass. C02:51

Euforia Medical C01:20

Föräldrakraft C01:02

Frösunda LSS AB 

Frösunda arbetar för att ge funktionshin-
drade ett bättre liv. 3400 medarbetare 
över hela Sverige stödjer och utvecklar 

funktionshindrade i sitt hem, i arbete och 
skola samt på fritiden. www.frosunda.se 
C03:39

FUB Stockholm C06:20
Gate Rehab Development AB C01:22
Guldman Sverige AB C05:51
HandiCare AB C04:60
Hea Medical AB C05:50
Hedemora Anpassning AB C07:51
Hedvinds Sport & Fritidshjälpm. C02:31
Hela Sveriges Assistans AB C03:11

Hjälpmedelsteknik Syd AB

Service och reparationer av handi -
kapphjälpmedel, hjälpmedelsutställning 
och butik C07:21

Ingrids Allt i Allo C02:35
Innovatörer/Spinalistips C08:11

Invacare AB C09:60

Jatab Care AB C09:58
Klädvalet Sverige C05:61
Kvistberga Produkter AB C06:28
LB Medical AB C09:56
LD Positioneringsspecialisten C01:48
Mälargården C01:12

MayDay Aid AB 

Kom och träffa oss på Hjultorget! Vi har 
ett brett sortiment av hjälpmedel för 
funktionshindrade barn. Allt ifrån sulkys, 
rollatorer, gåstolar och träningsredskap 
för konduktiva hjälpmedel.  C03:21

Media Emporia C04:62
MeQvi AB C03:38

Minicrosser AB 

Minicrosser AB, www.minicrosser.se, är 
leverantör av tekniska hjälpmedel, främst 
inom områdena el-scooters, el-rullstolar 
och barnhjälpmedel.  C02:49

Mobilitetscenter C04:61
Nacka Handikappidrott C08:51

Olivia Personlig Assistans AB

Olivia
www.ringolivia.nu C09:49

Omsorgshuset C03:01
Österlens Folkhögskola C09:52
OT-Center C07:58

Otto Bock AB

Goda relationer. Made in Sweden. 
www.ottobockmagasin.se C04:10

Panthera Produktion AB C02:11
Paravan C05:11
Pegasos C09:13
Permobil Autotech AB C07:41

Permobil 

Elrullstolar, kommunikationshjälpmedel 
och bilanpassning. Vårt mål är att kunna 
ge dig en totallösning när du beställer en 
elrullstol. www.permobil.se C08:41

Pernova AB C04:30
PPA Bolagen AB C01:44
Primed AB C03:30
REBO produkter HB C09:11
RehabShopen AB C08:39

Rekryteringsgruppen C07:30

RTP-S C01:10

RVS Eurovema  AB C09:41
Salubrious AB C09:51

Särnmark  

Särnmark Assistans startades 1992 av 
Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm. Vi 
tror på individuella lösningar. Vår ambition 
är att göra det möjligt för män niskor att 
bestämma över sina egna liv.  C06:41

Sitting Feather AB C02:41
Sportrulle Goes Real C08.59
Stiftelsen Handicat C04:11
Stiftelsen Humlegården C09:53
STIL C04:59
Succurro Sverige AB C09:59
SUH C09:50
Svart på Vitt reklam AB C09:31
Swereco Rehab AB C08:31
Ta-Verens Assistans & Ekonomi
Tomtor´s Upplevelseresor C08:61
TOP Industri AB C01:40
Träffstugan C02:01
Trident Industri AB C03:10
Volaris Sweden AB C04:01
WoodStar AB C06:11
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an har fått kämpa hela 
sitt liv. När Tommy 
Mäkelä var tio år kände 
han sig som en pingis-
boll i universum. Ener-
gin behövde han göra 

sig av med och sport var en naturlig fri-
tid. Men han lyckades aldrig stanna kvar 
någonstans.

– Jag följde efter kompisarna när de 
bytte idrotter. Det var mitt sätt att be-
hålla mina kompisar eftersom jag inte 
hade några riktigt bra kompisar. Så till 
slut sa min mamma till mig att ”jag vet 
inte när du kommer få riktiga kompi-
sar” och hon ordnade en kontaktperson 
till mig. Han var den första som såg mig 
för den jag var, berättar 23-årige Tommy 
Mäkelä.

Han är insiktsfull och har åsikter om det 
mesta. Idag arbetar han som föreläsare 
och har som mål att komma utomlands 
för att berätta om sina erfarenheter för 
internationella forskare. Att bli vuxen, 
hitta rätt utbildning och skaffa ett jobb 
han trivs med har inte varit lätt. Men 
trots sin ringa ålder har han övervunnit 
många hinder.

– Jag har träffat forskare från flera oli-
ka länder och det är spännande att se 
hur de arbetar och vad de fokuserar på. I 
höstas var det ett team från Japan här i 
Sverige, då var jag inbjuden av RBU, 

Riksförbundet för rörelsehindrade barn 
och ungdomar, som stod för en del av 
arrangemanget. Jag berättade om mitt 
funktionshinder, mitt arbete och mitt liv 
från barn till vuxen. De ligger långt fram 
vad gäller tekniken, men har en del att 
lära vad gäller kunskapen om funktions-
hinder, säger Tommy.

När vi träffas i Stockholm är Tommy 
här på semester med sin fru. Han passar 
på att hälsa på en grupp amerikaner från 
Buffalo i USA. Genom ett internationellt 
projekt som drivs av RBU har man star-
tat ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
mellan Buffalo och Sverige. Tommy har 
genom sitt specialintresse hockey hjälpt 
RBU med kontakter. Tack vare honom 
fick förbundet kontakt med ett team 

som arbetar med barn med adhd och 
deras familjer i Buffalo.

Tommy har svår Damp och Asperger 
syndrom och hade som liten ofta svårt 
att få förståelse från kamrater och en del 
skolpersonal. Själv berättar han att han 
tog mycket tid från sin mamma och att 
det var en fantastisk lösning när en kon-
taktperson kom in i hans liv.

– Ja, då fick ju min mamma tid att läg-
ga lite mer uppmärksamhet på min sys-
ter. Hon har nog blivit förbisedd många 
gånger, men idag är vi jättebra kompisar. 
Jag blev sedd av den här killen och han 
hjälpte mig att upptäcka hockeyn, säger 
Tommy.

De två gick en dag iväg till en isbana 
för att prova på hockey och Tommy 
fastnade direkt. Efter det spelade han 
hockey i nio år och föreläser idag bland 
annat om hur mycket den fasta idrotts-
aktiviteten gav honom och hjälpte ho-
nom att bli självständig och ta sig ut i 
vuxenlivet.

– Första gången gick vi till en uterink 
och jag var som Bambi på hal is! skrattar 
Tommy. Då var jag tio år. När jag kom 
hem till mamma hade jag bestämt mig 
för att det var hockey jag ville spela. Jag 
tyckte verkligen om det.

Det som tog emot med den nya spor-
ten var att man skulle ha ett socialt sam-
spel och en bra motorik. Men det funge-

Maj nejm 
is Tommy
”Jag var som en 
pingisboll i universum.” 
Så minns Tommy Mäkelä sin barndom. Nu 
vill han berätta om sin funktions nedsättning 
för många fl er, även utomlands.

Text: Sara Bengtsson
sara.bengtssono@faktapress.se

vad v äntar på följande sidor?H På följande sidor får du:
51 Testa dina vingar
52 Cecilia Olsson om att våga 
vara den man är
52 Så hittar du en bostad
54 Vuxen redan som liten? 
55”Frågor om sex bör inte vänta
56 Affärsidé vänder hinder till 
fördel
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rade inte riktigt. De andra hade spelat 
några år och var då långt före Tommy.

– Därför fick jag till slut dispens och 
började spela med killarna som var ett år 
yngre. Det blev fantastiskt bra, jag fick 
en tränare som förstod mig och mitt sätt 
att vara och jag kom in i gruppen, säger 
Tommy.

Nu blev det mycket hockey och Tommy 
hoppade inte längre runt mellan olika ak-
tiviteter för att följa med kompisarna.

– Det sköna var att jag fick bevisa att 
jag kunde göra det omöjliga! Jag kunde 
faktiskt spela i ett och samma lag under 
många år. Det är det jag föreläser om 
idag. Att allt kan bli väldigt bra, bara 
man hittar rätt. Idrotts- och fritidsakti-
viteter är av väldigt stor betydelse för 
många. Om man hittar en meningsfull 
fritidsaktivitet lär man sig fungera i en 
grupp och får enklare att gå vidare i livet, 
säger Tommy.

Under högstadietiden fick Tommy an-
passad skolgång för att klara godkänt i 
kärn ämnena. Skolan tillät att han spela-
de hockey på skoltid och han lyckades ta 
sig igenom de tuffa åren på högstadiet. 
Tidigare hade han haft en elevassistent 
och låg- och mellanstadiet hade gått re-
lativt bra. Nu blev det ännu mer arbet-
samt. Efter en elevassistent i sjuan som 
inte fungerade fick han en ny i åttan. 
Denna elevassistent ansåg det nödvän-

digt att få an-
passad studie-
gång för Tommy.

– Ibland undrar 
jag om jag verkligen 
gjorde tillräckligt för att 
få godkänt, men lärarna 
ansåg det och jag klarade mig. 
Det är det som är så jobbigt i 
skolan, alla ska tävla om sina be-
tyg. Den som har svårt att få bra be-
tyg känner sig dålig och hamnar i ett 
utanförskap. Betyg är en sak mellan lära-
ren och eleven, inte elever emellan. Det 
vore mycket bättre om betygen skickades 
hem per post, istället för att man får   dem 
i skolan, säger Tommy.

Tommy själv har varit kontaktperson 
åt en kille på högstadiet som han träffat 
en gång i månaden och har även haft 
kontakt med en grupp andra unga killar. 
Några av dem har liknande diagnoser 
som Tommy och han menar att de behö-
ver bli sedda av någon som förstår dem.

– Det är så roligt att se att man kan 
hjälpa till. Personal missar ibland att se 
killarna och ser bara deras bråkiga bete-
ende. När de blir sedda av någon orkar 
de arbeta vidare i skolan. Killen som jag 

varit kontaktperson åt kommer nu an-
tagligen klara godkänt-kraven, säger 
Tommy.

Han menar att det måste bli en bättre 
dialog mellan människor – man måste 
samarbeta, alltid. Det krävs att det sam-
talas mer om mobbning, olikheter och 
funktionsnedsättningar på skolorna.

– Det cirkulerar mycket ord som 
”dampbarn” och ”jävla cp” på skolorna. 
Barnen vet ju inte ens vad dessa ord be-
tyder. Tänk om en lärare till exempel en 
gång bestämde sig för att skippa geogra-
filektionen och istället lät eleverna be-
rätta om sig själva. Kanske har man ett 
dolt funktionshinder man vill berätta 
om? Det krävs öppenhet för att barnen 
ska skapa en större förståelse, menar 
Tommy.

Låg- och mellanstadiet minns han som 
en bra skoltid. Han fick en elevassistent 
som var engagerad och hjälpte honom 
på många sätt.

– Hon använde sig inte alltid av tradi-
tionella metoder. Ibland gick hon utan-
för ramarna och specialanpassade läro-
sättet för mig. När vi till exempel börja-
de läsa engelska hade jag jättesvårt för 
att hänga med. Engelska har alltid varit 
ett av mina svåraste ämnen. Så vi gjorde 
en egen engelskabok tillsammans. För 
en elev utan mina svårigheter hade den 
kanske tagit en månad att göra. För mig 
tog det tre år. Men det fick ta sin tid, be-
rättar Tommy.

Att förstå hur ord skulle uttalas kunde 
vara krångligt, eftersom de inte alls utta-
lades som de skrevs. Så under varje ord 
skrev alltid Tommy hur ordet verkligen 
uttalades.

”My name is Tommy” blev ”Maj nejm 
is Tommy”.

– Och då kunde jag förstå! Det är ett 
jättebra knep som kan vara bra om man 
har svårt för engelska. Jag tittar än 

idag tillbaka i den där boken för att 

Ingenting är omöjligt. Det 
är det jag vill förmedla 

till alla ungdomar, för-
äldrar och personal. 

Oavsett vilka hin-
der du har, sä-

ger Tommy 
Mäkelä.
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Fakta Tommy Mäkelä

fräscha upp minnet, den har varit 
till fantastisk hjälp, säger han.

Efter krångel med att ha hamnat på fel 
gymnasielinje i Skåne och sedan flyttat 
tillbaka till Borås, började Tommy stu-
dera på individuella programmet. För 
honom var det bland det bästa som hänt, 
menar han. Att folk har en massa fördo-
mar mot att man inte kan bli något om 
man går på individuella programmet är 
tråkigt, eftersom gymnasiegången fak-
tiskt i slutändan inte bestämmer hur 
lyckad man blir senare i livet.

– Det finns så mycket fördomar och 

alla föräldrar vill att deras barn ska ha 
bra betyg och gå på den bästa skolan. 
Men alla kan inte göra det och det är 
egentligen vad du gör efter skolan som 
räknas, säger Tommy.

– Nu fick jag möjligheten att lära kän-
na så många olika människor med olika 
förutsättningar och från olika kulturer. 
Bara det var en utbildning!

På individuella programmet träffade 
Tommy en tjej som idag är hans fru se-
dan fem år.

– Ingenting är omöjligt. Det är det jag 
vill förmedla till alla ungdomar, föräld-
rar och personal. Oavsett vilka hinder du 
har, säger Tommy.

När Tommy skulle ta sig ut i arbetsli-
vet stötte han på motstånd. Först fick 
han en praktikplats som vaktmästare på 
ett bostadsbolag, som fungerade riktigt 
bra. Men han fick inte den anställning 
som han hade blivit lovad från början. 
Chefen ville bara ha praktikanter för att 
de inte kostade någonting. Efter det för-
sökte han sig på en träteknisk utbildning 
som man sa var ”anpassad efter indivi-
den”. Men det visade sig redan efter två 
veckor att så inte var fallet och Tommy 
trivdes inte.

– Efter dessa försök att få jobb kändes 
det tungt, berättar Tommy.

Till den dag då en man ringde upp 
Tommy och frågade om han inte var in-
tresserad av att jobba på en nystartad 
bokningscentral som skulle arbeta med 
bland annat föreläsningar och utbild-
ningar.

– Han såg mitt funktionshinder som 
en tillgång, då jag hade förståelse för det 
område som företaget skulle arbeta med. 
För första gången kände jag mig betydel-
sefull och kunde växa som person på 
mitt arbete, säger Tommy.

Efter några år var det dock dags för ho-
nom att gå vidare och fortsätta utveck-
las. Idag arbetar Tommy bland annat 
med föreläsningar om sin egen funk-
tionsnedsättning. Han har också en 
coach som hjälper honom att utveckla 
sina egna tankar och idéer.

– Det är fantastiskt kul. Jag får göra 
något som jag tycker om, jag får träffa 
människor och jag kan ge något till dem 
som kommer på mina föreläsningar. Vi 
måste öppna ögonen på människor och 
få dem att förstå att allt faktiskt går. 
Ingenting är omöjligt, om man bara 
vill! ● 

■ ”Leta upp en vuxen person med 
samma funktionsnedsättning som 
ditt barn och pressa honom eller 
henne på tips och råd.”
■ ”Därför är det så viktigt att 
föräldrar tidigt arbetar med att få 
barnet eller ungdomen att förstå att 
de duger som de är och presentera 

alternativa livsstilar. ”
■ ”Om man bestämmer att ung -
domen ska flytta in i ett gruppboen-
de utan att ge honom eller henne 
alternativ har man tagit en enkel 
lösning som kanske inte är bäst för 
ungdomen.”
■ ”Man måste lära ungdomarna att 

själva ta ansvar. Inte minst för att det 
faktiskt finns frågor ungdomar har 
som kan vara bättre att ta upp med 
läkaren utan inblandning av 
föräldrarna.”
■  ”Det är viktigt att ungdomar lär 
sig hur man kontaktar myndigheter, 
så att man inte känner sig försvars-

lös när man väl kastas ut i vuxen-
livet.”
■ ”Har man från tolvårsåldern fått 
lära sig att själv ta ansvar för sin 
sjukdom och sina vårdkontakter blir 
det enklare att ta kontakten om 
frågor som man inte vill ställa till 
sina föräldrar.”

Tänkvärt. Några ord på vägen in i vuxenlivet (citaten är hämtade från texterna i detta tema)

ÅLDER: 23
BOR: Borås
FAMILJ: Fru
YRKE: Föreläsare och utvecklare inom 
området funktionshinder.
FRITID: Hockey. Följer BHC:s alla matcher nu 
när de kommit med i Allsvenskan.
MOTTO: Var stolt över den du är!

”Han såg mitt funktionshinder som en 
    tillgång, då jag hade förståelse för det 
område som företaget skulle arbeta med. 
För första gången kände jag mig 
                        betydelsefull.”

Tom-
my Mä-

kelä fi ck 
chans att 

växa som per-
son på sitt arbete.

Fortsättning från föregående uppslag
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eta upp en vuxen person med 
samma funktionsnedsättning 
som ditt barn och be om tips 

och råd. Det är Veronica Hedenmarks 
bästa tips till föräldrar med barn med 
funktionsnedsättningar.

– Föräldrar måste lära sig skilja på 
sin egen sorg och barnens sorg, sin 
egen rädsla och barnens rädsla. Låt 
din ungdom testa sina gränser, pro-
va olika sorters aktiviteter, vara som 
alla andra ungdomar och leta upp 
någon som verkligen vet hur det är 
att ta sig ut i vuxenlivet och har lyc-
kats fixa det, säger hon.

Veronica Hedenmark äger och driver as-
sistansföretaget VH Assistans och vet 
hur det är att kämpa för att bli accepte-
rad och få rätt stöd i livet. Hon sitter i 
rullstol, men har egentligen aldrig 
varit rädd för något. Snarare su-
gen på livet. Nu är hon mitt uppe i 
skrivandet av en handbok för för-
äldrar med barn med funktions-
hinder.

– Det blir en ABC-bok med de vanli-
gaste frågorna som föräldrar har. Den 
kommer att vända sig till föräldrar med 
barn med funktionshinder i alla åldrar. 
Hur pratar man med sitt barn, hur stöd-
jer man barnet och hur hanterar man att 
barnets syskon gör framsteg på områden 
som barnet själv aldrig kommer göra? 

Det är frågor som jag ska försöka besva-
ra, berättar hon.

Det viktigaste arbete som du har som 
förälder, menar hon, är att hjälpa ungdo-
men prova sina vingar. När barn och ung-
domar med funktionsnedsättningar gör 
något fel blir det väldigt kontroversiellt 
och en större grej än om ungdomar utan 
funktionsnedsättningar gör något fel.

– Man måste acceptera att vissa bete-
enden inte är bra, men att fel måste gö-
ras av alla ungdomar. Det är så man lär 
sig livet och blir en hel människa, säger 
Veronica Hedenmark.

Som förälder borde man även ti-
digt prata om framtiden och skapa 
förväntningar. Det är lätt att man in-
te vågar se in i framtiden, eftersom 
den verkar läskig och oviss.

– Man är rädd för att ta ut för 
mycket i förtid. Men om man aldrig 

drömmer kommer ingenting heller 
att slå in.

Veronica har mycket att säga om attity-
der och menar även att det är lätt att 
man tänker fel när man väljer boende. 
Det måste vara barnets val, inte föräld-
rarnas.

– Det finns många som tän-
ker att gruppboende är bra 
och tryggt för deras ungdo-
mar. Men man måste alltid 
titta på ungdomens egna be-

hov och intressen. Om man bestämmer 
att ungdomen ska flytta in i ett gruppbo-
ende utan att ge honom eller henne al-
ternativ har man tagit en enkel lösning 
som kanske inte är bäst för ungdomen. 
Det är som att alla kassörskor skulle bo 
på Kassörgatan och alla journalister 
skulle bo på Journa list gatan. Hur bra lå-
ter det? säger Veronica Heden mark.  ●

Veronica Hedenmark: Låt din ungdom testa sina gränser

L

”Din sorg är inte ditt barns sorg.”

Veronica Hedenmark skriver en hand-
bok för föräldrar.

Om man aldrig drömmer kommer heller ingenting att slå in, säger Veronica Hedenmark. Foto: Istock
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■ Föräldrar kan känna sig maktlösa 
och inte veta hur de ska hjälpa sina 
ungdomar på bästa sätt. 

■ Därför storsatsar i höst två av de 
största familjeorganisationerna på 
just övergången till vuxenlivet med 
var sitt projekt: FUB (Riksförbundet 
för utvecklingsstörda barn, 

ungdomar och vuxna) och RBU 
(Riksförbundet för rörelsehindrade 
barn och ungdomar).
■ Båda projekten är finansierade av 
medel från Allmänna Arvsfonden. 

FUB finansierar även sitt projekt 
med medel från Specialpedagogiska 
Institutet.

et svåraste för ungdomar 
med utvecklingsstörning 
som ska flytta hemifrån 
kan många gånger vara 
att klara av en ny boen-
deform och behålla goda 

relationer, menar Cecilia Olsson. 
Hon är projektledare för FUB:s ny-

startade ”bli vuxen-projekt” som startar 
i höst. Hon menar att det ofta blir svårt 
för ungdomar att hantera övergången till 
vuxenlivet, då deras tid i till exempel gym-
nasiesärskolan inte alls stämmer överens 
med det liv som kommer efteråt.

– Många ungdomar jämför sig också 
med sina syskon och föräldrar. Man har 
uppfattningen att man verkligen vill bli 
vuxen och ha ett liv precis som mamma, 
pappa, storasyster och storebror. Man 
vill kanske ha en familj och skaffa sig ett 
bra jobb. Därför är det så viktigt att för-
äldrar tidigt arbetar med att få barnet el-
ler ungdomen att förstå att de duger som 
de är och presentera alternativa livsstilar. 
Alla måste faktiskt inte skaffa familj eller 
bo och arbeta på samma sätt, säger 
Cecilia Olsson.

Det finns många bra boendealternativ 
för personer med utvecklingsstörning 
och autism som man är berättigad till 
via LSS, Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Självklart är 
det svårt att lita på att man får det bästa 

stöd som finns, men man måste som för-
älder våga släppa.

FUB:s projekt kommer att fokusera på 
fyra saker – arbete, eftergymnasial ut-
bildning, fritid/umgänge och boende. 

– Det finns ett stort behov hos ungdo-
marna av bra och lättillgänglig informa-
tion. Vi vänder oss främst till ungdomar 
med lindrig utvecklingsstörning, efter-
som de ofta tänker mest på hur de ska 
lyckas skaffa sig ett bra liv, bli självstän-
diga och ”vara som alla andra”, säger 
Cecilia Olsson.

En av de stora svårigheterna när man 
ska ta sig ut i vuxenlivet är att många 
önskar sig ett avlönat ”riktigt” arbete. I 
tonårsåldern går de flesta ungdomar ige-
nom en tid då man försöker hitta sin 
egen identitet. Att vara annorlunda då är 
inte det lättaste. Därför hoppas man på 
att hitta ett avlönat arbete istället för att 
arbeta inom daglig verksamhet, för att 
visa att man klarar sig själv och är ”som 
alla andra”.

– Självklart ska man satsa på det som 
man verkligen är sugen på, men det gäl-
ler också att vara informerad om möjlig-
heter och svårigheter. Både personal och 
föräldrar måste visa att det är okej att va-
ra den man är. Det är svårt att ta sig ut på 
arbetsmarknaden och där ställs krav 
som man inte är van vid. Alla är vi olika 
och man ska komma ihåg att ett avlönat 

arbete inte alltid är så stimulerande. Man 
kanske får stå på ett lager och plocka upp 
varor hela dagarna. 

– Ibland kan det vara bättre att till ex-
empel få utveckla sina estetiska kunska-
per eller arbeta på ett café inom daglig 
verksamhet. Det behöver inte vara dåligt 
och tråkigt bara för att det är daglig verk-
samhet, säger Cecilia Olsson.

Det finns olika sätt att slussa ut ung-
domarna på arbetsmarknaden. Man kan 
starta i en daglig verksamhet och sedan 
fortsätta i ett avlönat arbete, men man 
kan gå en fortbildning på folkhögskola.

– Många folkhögskolor har speciella 
program för personer med funktions-
nedsättningar eller är duktiga på att in-
tegrera alla i hela kursutbudet.

Som förälder ska man peppa ungdo-
men och visa honom eller henne att det 
är okej att göra det som passar egna be-
hov och förutsättningar. 

När man räknar på ekonomin kan det 
visa sig att det inte blir någon större skill-
nad på ett lågavlönat arbete eller arbete 
inom daglig verksamhet med aktivitets-
ersättning. 

– Bara för att man skaffar sig ett avlö-
nat arbete kan man inte skaffa sig en vil-
la med swimmingpool. Det är viktigt att 
tänka på, säger Cecilia Olsson.

Satsa på ett jobb som man verkligen 
vill ha och som det är rimligt att klara.

Cecilia Olsson bla bla bla

Dags att 
flytta – 
eller att 
stanna ...

D

Ett livsskede i fokus 

Cecilia Olsson: Glöm inte att presentera alternativa livsval!
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I storstäder och universitets-
städer kan det vara svårt att 

hitta en bostad. Långa 
köer är en vanlig 

företeelse för att få en 
hyreslägenhet. Idag är 
det ovanligt att 
kommunerna har 
egna bostadsköer, i 
de flesta städer 
måste du vända dig 
direkt till de privata 
fastighetsägarna 
och ställa dig i deras 

köer.
Dessa olika bostads-

former finns:
1. HYRESRÄTT Det är 

dyrt att köpa en lägenhet 
när man flyttar hemifrån. 

Det bästa är om man kan få 
tag på en hyreslägenhet. Ta 

tidigt reda på vad som gäller i din 
kommun och ställ ditt barn i de 
köer som finns så fort som möjligt.

2. BOSTADSRÄTT Lyxvarianten. 
Fördelen med att skaffa en 
bostadsrätt till sin ungdom är att 
man får en större valfrihet och att 
månadshyran ofta blir lägre. Det är 
dock väldigt dyrt att köpa en 
lägenhet och är ofta inte ett första 
alternativ för den som letar efter 
sin första bostad.

3. STUDENTBOSTAD Hur fungerar 
egentligen det där med studentbo-
stad? Vem kan få en, vad tjänar 
man på att ansöka om det, istället 
för hyresrätt, och hur hittar man 
rätt? Alla som söker till en 
högskola eller ett universitet för 
heltidsstudier har rätt att ansöka 
om studentbostad. I varje universi-
tetsstad finns förmedlingar för 
studentbostäder. Hos många av 
dessa förmedlingar är det okej att 
ställa sig i kö redan innan man 
söker till en utbildning, om man 
anger när man planerar att börja 
studera.

Fördelen med studentbostäder 
är att köerna till dem oftast går 
snabbare än hyresrättskön. Dock 
blir det ofta inte så mycket 
billigare än en vanlig hyresrätt.
Den person som av fysiska, 
psykiska eller sociala skäl behöver 
ha en lägenhet fort kan ansöka om 
förtur hos de flesta förmedlingarna. 
För att din ungdom ska kunna 
ansöka om förtur kräver förmed-
lingarna ofta ett läkarintyg som 
intygar att man har särskilda behov 
av en lägenhet.

4. SERVICEBOSTAD Service-
bostäder fungerar som vanliga 
hyreslägenheter som är samlade i 
ett bostadshus, men är en 
blandning mellan ett självständigt 
boende och en gruppbostad. Alla 
hyresgäster har en egen lägenhet, 
men tillgång till gemensam 
service, som till exempel fast 
anställd personal och en 
restaurang. Detta boende passar 

en person som inte är i behov av 
ett sådant omfattande stöd som 
ges i ett gruppboende.

Denna boendeform är en 
rättighet enligt LSS (Lagen om 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade) och söks hos 
LSS-handläggaren i kommunen.

5. GRUPPBOSTAD I en grupp -
bostad erbjuds den enskilde mer 
service än i en servicebostad. 
Varje person på gruppboendet får 
en egen lägenhet, men samtidigt 
tillgång till gemensamma 
utrymmen och personal som 
arbetar dygnet runt.

Bor man i en gruppbostad har 
man rätt till många olika sorters 
stöd, till exempel att få hjälp med 
att planera, ha kontakt med sin 
familj, ha en fullvärdig fritid och 
att sköta hemmet.

Boendeformen är en rättighet 
enligt LSS och söks hos LSS-hand-
läggaren i kommunen.

Flytten hemifrån är en av de största sa-
kerna som händer när man kastar sig ut i 
vuxenlivet och något man måste tänka på 
tidigt som förälder. Alla klarar inte av att 
bo själv i en lägenhet. Om man har rätt 
till stöd via LSS erbjuds bostad med sär-
skild service med olika utformningar be-
roende på det individuella behovet. Så 
fort som det är möjligt bör man tillsam-
mans ta reda på vilka boendealternativ 
som finns och göra en intresseanmälan. 
Är behovet akut gör man en ansökan på 
en gång. 

Problemet med att flytta hemifrån är att 
ungdomarna idag inte får en naturlig 
slussning ut till det nya boendet.

– Inom gymnasiesärskolan får man en 
viss slussning till arbetslivet, då man får 
gå ut på praktik antingen inom daglig 
verksamhet eller på ett företag. Men sko-
lan hjälper inte lika konkret ungdomar-
na att lära sig bo i ett eget boende. I styr-
dokumentet för gymnasiesärskolan finns 
att man ska lära sig om kosthållning, hy-
gien och budget, men man får inte sam-
ma praktik som man får i arbete, säger 
Cecilia Olsson.

Hon berättar att vissa skolor anställer 
en fritids- och boendekonsulent som 
hjälper ungdomarna att skaffa sig prak-
tiska erfarenheter som de kan bygga vi-

dare på när de ska flytta hemifrån.
–Vissa ungdomar uppfattar det som 

att det bara finns en boendeform, den 
som liknar föräldrahemmet. När ungdo-
marna flyttar ut och hamnar i ett eget 
boende finns risk att de blir isolerade. 
Därför måste man tidigt som förälder 
presentera olika livsstilar och hjälpa 
ungdomen att ha en rik fritid och behål-
la goda relationer, säger hon.

Cecilia Olsson minns när hon träffade 
en mamma som berättade om sin son 
med utvecklingsstörning. När de var ute 
och tittade på en lägenhet gick han in, 
tittade och ställde frågan ”men var finns 
familjen?”.

Att skaffa familj är något som många 
förr eller senare blir sugna på, men fa-
miljelivet passar inte alla. Här pekar 
Cecilia Olsson åter på det faktum att 
man som förälder måste presentera oli-
ka livsstilar.

– Alla människor kan inte skaffa barn, 
alla orkar inte med eller kan inte ta det 
ansvaret. Men det behöver inte betyda 
att man inte kan bli en speciell vuxen för 
andra barn. Alla har vi nog haft en ”spe-
ciell vuxen” som vi kände när vi var små 
som inte var mamma eller pappa. Det 
kanske var en moster eller en farbror 
som själv inte hade några barn och där-

för kunde lägga allt krut på oss istället, 
säger Cecilia Olsson.

Många med lindrig utvecklingsstörning 
får inte sin diagnos förrän väldigt sent. 

– De vill helt enkelt inte identifiera sig 
med en utvecklingsstörning. Då är det 
viktigt att man som förälder visar att det 
är okej att ta emot hjälp från andra. 
Personer med funktionsnedsättningar 
ska inte se sig som hjälpbehövande, utan 
som hjälputnyttjare. Din ungdom ska 
veta vilka rättigheter han eller hon har 
och ta för sig av det som erbjuds, säger 
Cecilia Olsson.

Den ungdom som inte får hjälp med 
sitt identitetssökande när han eller hon 
är på väg ut i vuxenlivet kan lätt hamna 
snett, känna sig utanför och isolera sig. 
Det viktigaste, menar Cecilie Olsson, är 
att aldrig försöka skyla över funktions-
nedsättningen. Ungdomen måste få veta 
att svårigheterna beror på funktionsned-
sättningen och att det inte är något som 
han eller hon kan rå för. ●

”Vissa  ungdomar uppfattar det som att det bara

   finns en boendeform, 
den som liknar föräldrahemmet.”

Så hittar man en lägenhet
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Fakta FUB
BETYDER: Föreningen för utvecklingsstörda 
barn, ungdomar och vuxna.
VEM: Personer med utvecklingsstörning och 
deras anhöriga.
MEDLEMSANTAL: 28 000.
VERKSAMHET FÖR UNGA/FAMILJER: 
Rådgivning till föräldrar, samhällskontakter och 
påverkansarbete för att höja kvaliten i 
barnomsorg, skola och familjestöd. Man 
anordnar även fritidsaktiviteter och ger ut 
relevant informationsmaterial.
WEBB: www.fub.se  TELEFON: 08-508 866 00
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Fakta RBU
VEM: Barn och ungdomar med rörelsehinder 
och deras anhöriga. Medlemsantal: 15 000.
VERKSAMHET FÖR UNGA/FAMILJER: Man 
arbetar för en bättre vardagssituation för barn 
och ungdomar med rörelsehinder och deras 
familjer, påverkar och väcker opinion. Anordnar 
konferenser och sommarläger.
WEBB: www.rbu.se  Telefon: 08-677 73 00

ATT BLI VUXEN kraft

os RBU, Riksförbundet 
för rörelsehindrade barn 
och ungdomar, har man 
länge varit med-
vetna om pro-
blem med 

övergången till vuxenlivet.
Renée Höglin har själv en 
vuxen son, idag 35 år gam-
mal, och hon funderade myck-
et över vad som skulle hända 
med honom, och andra i sam-
ma situation, när de slutade 
gymnasiet och släpptes av 
barnhabiliteringen och det 
team som alltid stöttat dem. 

– Många ungdomar går 
idag integrerat i en vanlig 
gymnasieskola och har många 
möjligheter på papperet när 
de går ut skolan. Men ofta ser 
verkligheten annorlunda ut. 
När man släpps av barnhabi-
literingen plockas man inte 
automatiskt upp av vuxenha-
biliteringen, utan hamnar lätt 
efter medicinskt. 

– Detta kan drabba ungdo-
marna hårt genom att deras hälsa kan 
försämras. Vuxenlivet kan bli mycket 
svårare än tiden som ungdom, säger 
Renée Höglin.

Hon menar att personer med rörelse-
hinder i åldrarna mellan 20 och 40 år är 
en ”förlorad generation” som inte fick 
del av den bästa behandlingen. När in-
stitutionerna stängde, och ungdomarna 
skulle växa upp hemma, var vården inte 
redo.

– Det fanns inga förebilder och alla stod 
handfallna. 

Trots att det gått lång tid sedan dess är 

det fortfarande så att stödet till ungdo-
mar upphör vid 18 års ålder.

Därför drar RBU i höst igång det tre-
åriga projektet ”Ge mig vingar som 

bär” tillsammans med Barn- och 
vuxenhabiliteringen i Uppsala 
län, med Eva-Lena Söderlund, 
arbetsterapeut i Uppsala, som 
projektledare. Målet är att ut-

veckla en modell som lär ungdo-
mar att själva föra sin talan och 
få en puff ut i vuxenlivet.

– Uppsala habilitering har haft 
ett ungdomsteam sedan 1993 
med uppgift att se till ungdo-
marnas speciella behov. Men i 
Sverige som helhet har vi varit 
dåliga på att fokusera på ungdo-
marna. 

– Det är viktigt att lära ungdo-
marna att besluta och ta hand 
om kontakter på egen hand. 
Habiliterings- och vårdpersonal 
måste vända sig mer till ungdo-
marna själva, inte till familjen 
som ett team eller till föräldrar-
na, säger Eva-Lena Söderlund.

Projektet ska mynna ut i informations-
material som främst vänder sig till 12–15-
åringar. Man  ska man även producera 
handledningar för vårdpersonal.

– Det är viktigt att ungdomar lär sig 
kontakta myndigheter, så att man inte 
blir försvarslös när man kastas ut i vux-
enlivet. Samtidigt måste man sätta upp 
en realistisk plan, säger Eva-Lena 
Söderlund.

Sedan tidigare finns en skrift att be-
ställa från RBU om att bli vuxen. ”Transi-
tion” handlar om övergången till vuxen-
livet och bygger på ett internationellt 
samarbetsprojekt mellan RBU och 
Bloorview Kids Rehab i Toronto.

– När jag började leta efter bra infor-
mation kring övergången till vuxenlivet 
ramlade jag över Bloor view på internet. 
Ganska snart förstod jag att man varit 
mycket bättre på att förbereda ungdo-
marna på några ställen i Kanada och USA 
än i Sverige,  säger Renée Höglin. 

Tillsammans med ett universitet i Flo-
rida hade Bloorview arbetat länge med 
ungdomar och unga vuxna och hade 
kommit långt i forskningen. Redan vid 

14 års ålder gör man i Kanada upp en 
transitionsplan för ungdomen och bör-
jar knyta kontakter som ungdomen ska 
ha när han eller hon tar steget ut i vux-
enlivet. 

Ungdomen får lära sig tala för sig själv 
i alla sammanhang och lära sig att man 
inte alltid kommer vara en del av ”famil-
jeteamet” utan en dag måste klara sina 
kontakter helt själv. 

På Bloorview i Kanada fastställer man 
en examensdag för ungdomen, en slags 
övergångsdag till vuxenlivet som man fi-
rar. 

– Att ta studenten är jättekul och flytta 
hem ifrån likaså. Bostad går alltid att fixa, 
bara man planerar i tid, det viktiga är att 
titta på hur ungdomen klarar sig men-
talt och fysiskt i det nya hemmet, säger 
Renée Höglin.

Eva-Lena Söderlund tror att det nya pro-
jektet ska få stor genomslagskraft. Redan 
nu har många hört av sig från olika habi-
literingsteam runt om i Sverige. 

– Vuxen blir man inte över en dag. 
Barn med funktionsnedsättningar blir 
lätt extra ompysslade och detta resulte-
rar i att det ofta blir svårare för dem att 
senare, helt plötsligt, lära sig ta hand om 
allt själva. Att lära sig bli vuxen börjar 
man med redan göra när man är liten. Vi 
måste få in det synsättet, säger Eva-Lena 
Söderlund. ●

Eva-Lena Söderlund

Renée Höglin

”Redan som liten 
måste man bli vuxen”
Med ”Ge mig vingar som bär” ska ungdomar få en puff ut i vuxenlivet.

H
”När man 
släpps av 

barnhabilite-
ringen plock-
as man inte 

automa-
tiskt upp av 

vuxenhabilite-
ringen. Detta 
kan drabba 

ungdomarna 
hårt.” 
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an får akta sig så att man 
inte råkar springa fram-
för sitt barn och kratta 
manegen. Det menar 
Peter Nordqvist, mark-
nadsföringschef för 

Hjärtebarnsföreningen. 
Men han gillar inte att föräldrar be-

skylls för att överbeskydda sina barn.
– Det handlar inte om det. Problemet 

är att föräldrar inte får rätt information. 
Alla vill ju sitt barns bästa, men det är 
svårt att veta vad som är ditt ansvar som 
förälder och vad som inte är det, säger 
Peter Nordqvist.

Hjärtebarnsföreningen menar att ung-
domar mycket tidigt måste lära sig att ta 
hand om sina vårdkontakter. För ett år 
sedan drog föreningen igång ett projekt 
för att se vilka tankar ungdomar och för-
äldrar har. Projektet GUCH har fått sitt 
namn efter de sju GUCH-mottagningar 
för personer med medfött hjärtfel. 
GUCH står för Grown Up Congenital 
Heart Disease.

– Vi samlade en grupp 14–17-åringar, 
en grupp 18–25-åringar och en samtals-
grupp med deras föräldrar. Det som var 
utmärkande var att 14–17-åringarna 
förlitade sig mycket på sina föräldrar och 
bara ville se det friska i livet. Samtidigt 
hade 18–25-åringarna många tankar och 
funderingar kring framtiden. Men mest 
utmärkande var föräldrarnas tankar, 
många var kvar vid beskedet om hjärtfe-
let, man hade inte kommit vidare i sina 
tankar och man hade en dålig tilltro till 
att ungdomarna själva skulle kunna han-

tera sin sjukdom och sina vårdkontak-
ter, säger Peter Nordqvist.

Redan vid 11 års ålder är det dags att 
börja lägga över ansvar på ungdomarna, 
för att de ska bli engagerade i sin diagnos 
och förstå varför det är viktigt att de tar 
god hand om sig själva.

– Som förälder måste man inse att bar-
net inte alltid kommer vara den egna lilla 
gullungen. Man måste lära ungdomarna 
att själva ta ansvar, inte minst för att det 
faktiskt finns frågor ungdomar har som 
kan vara bättre att ta upp med läkaren ut-
an inblandning av föräldrarna.

Det finns skäl att lära barnet att tala för 
sig själv och att ställa frågor.

– Hos många barnläkare finns en tro att 
ungdomar inte gör sexdebut förrän de är 
20 år, samtidigt som många vuxenläkare 
hävdar att det är viktigt att diskutera och 
planera inför en graviditet om man har 
ett kroniskt hjärtfel. Oavsett när man gör 
sexdebut mår alla ungdomar bra av att ta 
upp frågor kring sexualitet mycket tidiga-
re. Om man har en kronisk sjukdom eller 
en funktionsnedsättning kan det finnas 
extra medicinsk information som man 
borde få ta del av tidigt, säger Peter Nord-
qvist.

Andra tillfällen när information be-
hövs är när ungdomen vill tatuera eller 
pierca sig eller har frågor om alkohol.

– Ett vanligt föräldrasvar är ett bestämt 
”nej”, men det kanske är någon annan 
som ska förklara, säger Peter Nordqvist.

Han menar att man måste lita på sin 
ungdom och låta honom eller henne 

själv ta beslut, som andra ungdomar gör. 
Även om man bara är 16 år och inte får 
dricka alkohol, kanske man vill veta om 
hur man påverkas av alkohol och om det 
är annorlunda jämfört med om kompi-
sarna dricker.

– En kontaktsjuksköterska hjälpa till att 
svara på frågor i ett sådant fall. Har man 
från tolvårsåldern fått lära sig att själv ta 
ansvar för sin sjukdom och sina vårdkon-
takter blir det enklare att ta kontakt om 
frågor som man inte vill ställa till sina för-
äldrar.

Ett problem som kan uppstå om man 
inte involverar ungdomen i sin egen diag-
nos, är att han eller hon inte känner sig 
motiverad att gå på uppföljningsbesök.

– Om man har en kronisk sjukdom 
måste man hela tiden tänka på framti-
den och se över vad man vill göra och 
hur hjärtfelet skulle kunna påverka. Men 
när man är ung och känner sig frisk för 
stunden, vill man helst inte tänka på 
hjärtfelet. Alla ungdomar har ju en vilja 
att vara starka och friska, säger Peter 
Nordqvist. ●

Peter Nordqvist, Hjärtebarnsföreningen

”Frågor om 
sex måste 
tas upp 
mycket tidigare”

      ”Ett vanligt föräldrarsvar 
               på piercing och alkohol är ett klart nej 
       men om det inte handlar om speciella medicinska problem 
kanske man måste låta ungdomen själv ta beslut, 
                      som andra ungdomar gör”

M

Fakta Hjärtebarnsföreningen
VEM: Barn med kroniska hjärtfel och deras 
anhöriga.
MEDLEMSANTAL: 5 500.
VERKSAMHET FÖR UNGA/FAMILJER: Föreningen 
genomför projekt, anordnar läger och familjeträffar 
samt har en viss ungdomsverksamhet.
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et var när Wiola Frankén 
Boman läste en artikel i 
tidningen Ögonblick 
som idén började se da-
gens ljus. Artikeln hand-
lade om det danska kon-

sultföretaget Specialisterne, som satsat 
på personer med diagnosen autism. Hon 
kontaktade vd:n för företaget.

– Vi har själva en 20-årig son med au-
tism. Min fru blev så glad över idén och 
ville ta reda på om företaget hade några 
planer på att expandera och starta verk-
samhet även i Sverige. Det hade de ty-
värr inte, säger Bengt-Åke Boman, sys-
tem- och produktansvarig på företaget.

Istället började planerna på att starta ett 
liknande företag i Sverige gro hos ma-
karna Boman och idag är Left is Right 
verklighet. Målet är inte att bli ett välgö-

renhetsföretag utan Left is Right är ett 
privat, vinstdrivande företag.

– Man kan välja att se på livet på två 
olika sätt. Antingen tittar man på vad 
människor inte kan, eller så väljer man 
att titta på det som individen är bra på. 
Alla är vi dåliga på en mängd saker och 
vi skulle lätt kunna skriva långa romaner 
om det vi inte kan. Men på Left is Right 
fokuserar vi på människors kompetens, 
säger Bengt-Åke Boman.

Han berättar att man på företaget byg-
ger upp en majoritet av personer med 
samma funktionsnedsättning och att 
konsulterna på så sätt kan känna sig 
trygga och också har en stor förståelse 
för varandra.

– Här är det jag som är minoritet, 
skrattar Bengt-Åke. På Left is Right blir 
det enklare för våra konsulter att funge-

ra på bästa sätt efter deras villkor. Till 
och med kafferasterna fungerar bra, ef-
tersom det finns en förståelse.

Vd för företaget blev Olle Öberg, som 
kontaktades i uppstartandet av företaget. 
Först gjordes det på projekt inom Innova, 
en stiftelse som stödjer nya företag.

– Jag blev tillfrågad eftersom jag har 
erfarenhet av företagande inom bank-
världen och för att jag själv har en dotter 
som har Asperger syndrom. Hon är 21 år 
idag och har det ungefär lika kärvt som 
alla andra med liknande diagnoser. Hon 
kastas mellan olika praktikplatser och 
har inte fått ett fast arbete. Trots att hon 
är väldigt duktig på många saker, säger 
Olle Öberg.

Företaget har nästan bara fått positiva 
reaktioner från företag och privatperso-
ner. Bengt-Åke Boman menar att man 
lyckats bra med att öppna ögonen hos 
företagare och vänt konsulternas funk-
tionsnedsättning till en fördel.

– Vi bestämde oss redan från början 
att vi skulle avgränsa oss till speciella 
områden. När vi anställer konsulter an-
ställer vi inte vem som helst. Vi plockar 
fram de som är noggranna, har sinne för 

citat: ”Många personer med As-
perger syndrom har hög intelligens 
men får arbeten som är monotona 
och icke utvecklande. Det är ju slö-
seri med resurser. Det är det som 
företagen nu upptäcker.”

Första 
kontoret fi nns 
i Kristinehamn.

Left 
is 
Right

D

Nu blir de åsidosatta de eftertraktade. Konsult-
företaget Left is Right anställer bara kompetenta 
personer med Asperger syndrom och har som vi-
sion att öppna ögonen hos företag. 

Det unika med företaget är att de 
endast anställer personer med 
Asperger syndrom. 
GRUNDARE: Wiola Frankén Boman 
och Bengt-Åke Boman. 

VD: Olle Öberg.
ANSTÄLLDA: Idag har man ett 
kontor i Kristinehamn med 11 
anställda konsulter. I framtiden 
ska man ha 400 anställda på 20 

kontor med 20 konsulter vardera i 
hela Sverige.
HEMSIDA: www.leftisright.se
MAIL: info@leftisright.se

Andra som går i samma spår:
SPECIALISTERNE, DANMARK
Företag med konsulter som har 

autism. Står som modell för Left is 
Right. www.specialisterne.dk
IRIS BEMANNING OCH 
REKRYTERING Anställer och hyr ut 
personal med alla sorters 
funktionsnedsättningar. 
www.iris.se/extern/bemanning/
irisbemanningstart

Fakta Left is Right
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ÅLDER: 34 år.
BOR: Kristinehamn.
YRKE: Konsult på Left is Right.
FAMILJ: Föräldrar, två äldre systrar och 
flickvän.
INTRESSEN: Böcker (särskilt fantasy och 
science fiction) och datorer.
MOTTO: Lycka är upp till dig själv (Aristoteles).

Daniel Lindberg Left is Right
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aniel Lindberg 
hade varit 
arbetslös det 

mesta av de senaste tio 
åren när han kom till Left 
is Right. Nu arbetar han 
på företaget sedan maj 
och är så nöjd man kan 
bli.

– Mitt jobb är perfekt. 
Jag får möjlighet att arbeta 
med det som intresserar 
och passar mig och jag 
behöver inte oroa mig för 
att ha svårigheter med 
koncentrationen. Att jag 
har ett eget rum som jag 
kan stänga om är viktigt, 
berättar Daniel Lindberg.

Han är 34 år och föddes 
innan man hade hört 
talas om diagnosen 
Asperger syndrom. I 
skolan gick det bra upp 
till åttonde klass, men 
sedan spårade det ur.

– Jag hade riktigt bra lä-
rare som förstod att jag 
inte bara var en stökig 
elev, även om diagnosen 
inte var känd på den 
tiden. Men när jag senare 
fick andra lärare blev det 
mer och mer skolkning 

och bråk för mig. Jag 
ansågs vara en typisk 
”stökig unge”, säger han.

För åtta år sedan hade 
han ett första jobb. Det 
var på kommunen i 
Åkersberga utanför 
Stockholm. Sedan dess 
har han varit arbetslös.

– Det är koncentratio-
nen som är svårast för mig. 
Jag behöver ha folk runt 
omkring mig som förstår 
hur jag fungerar och jag 
måste ha möjlighet att 
stänga av allt annat när jag 
arbetar. För cirka fem år 
sedan startade jag och 
några kompisar ett eget 
företag och en egen butik i 

Karlstad. Det är den enda 
sysselsättningen jag haft 
sedan arbetet hos Åkers-
berga kommun. Men det 
gick inte så bra med 
företaget, säger Daniel 
Lindberg.

Via ett projekt kallat 
”Gemet” i Karlstad fick 
Daniel Lindberg komma 
på en föreläsning och 
höra talas om Left is 
Right. Idag arbetar han 
på kontoret i Kristine-
hamn.

– Jobbet är perfekt. De 
arbetsuppgifter som 
passar mig bäst är 
korrek turläsning och 
översättning. Här får alla 
arbeta med det som de är 
bäst på, säger Daniel 
Lindberg.

Och för honom har det 
nya jobbet betytt oerhört 
mycket.

– Jag har äntligen råd 
att spara lite pengar, så att 
jag kan komma iväg på 
någon resa. Jag har 
trevliga arbetskamrater 
som jag kan vara social 
med och vill vara social 
med, berättar han. sb

Drömjobbet blev verklighet

På Left Is Right får Daniel Lindberg 
chansen att visa vad han går för, bland 
annat när det gäller översättning. 
”Ett perfekt jobb för mig”, säger han. 
Foto: Veronica Sandström

D ”Det är kon-
centrationen 
som är svå-
rast. Jag behö-
ver ha folk runt 
omkring mig 
som förstår hur 
jag fungerar.” 

detaljer och gillar att arbeta med mate-
matiska och språkliga arbetsuppgifter. 
Vi själva kommer från yrken med admi-
nistrativ inriktning och har därför valt 
att inrikta oss på just den spetskompe-
tensen, berättar Bengt-Åke Boman.

Men han menar att det finns stora möj-
ligheter för andra att starta privatföretag 
med annan inriktning. Det finns många 
kompetenser som glöms bort hos perso-
ner med funktionsnedsättningar.

– Många personer med Asperger syn-
drom har hög iq, men många gånger får 
de arbeten som inte alls utnyttjar deras 
intelligens. Man kanske får stå och måla 
staket eller något annat monotont och 
icke utvecklande arbete. Det är ju slöseri 
med resurser. Det är det som stora före-
tag nu upptäcker, att de kan ha riktig 
nytta av våra konsulter, säger Bengt-Åke 
Boman.

Flera stora företag har visat intresse, ett 
av dessa är Länsförsäkringar.

– Vi har fått oväntat mycket uppdrag, 
mycket mer än vi hade budgeterat för, 
vilket självklart är väldigt roligt. Åt 
Länsförsäkringar konverterar vi deras 
försäkringsvillkor, eftersom de precis ska 
byta system. Vi hjälper ett företag med 
översättning, vi digitaliserar en kom-
muns register och är i förhandlingar om 
att bygga ett nytt affärssystem åt ett stort 
kraftbolag. Detta och mycket annat är 
på gång. Än så länge får vi korta upp-
drag, i framtiden är målet att vi ska få 
längre, fasta samarbeten med företag, 
berättar Olle Öberg. ●
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Mitt barn har blivit diagnostise-
rat med Cornelia de Lange 

syndrom, vi undrar om det finns en 
ärftlighet i det, kan till exempel andra i 
släkten också få barn med samma 
syndrom? 

Man behöver inte räkna med att det 
finns någon återupprepningsrisk vad 
gäller Cornelia de Langes syndrom. Det 
finns enstaka familjer rapporterade i 
världslitteraturen, där syskonpar med 
CdL har beskrivits, men dessa är undan-

tag. Om man känner en oro för att skaffa 
ett nytt syskon, kan man begära att få tala 
med en klinisk genetiker, som under sitt 
möte med er kan ägna sitt samtal helt till 
frågor om ärftlighet, risker för andra 
typer av missbildningar som barn kan 
drabbas av med mera. Man kan nu också 
analysera genförändringar, som styrker 
diagnosen CdL, om diagnosen är tveksam. 

Läkaren sa att vårt barn har 
klassisk form av syndromet, vad 

innebär det? Finns det flera former?

Med den klassiska formen menar man 
den symptombild av barnet, som Dr 
Cornelia de Lange själv beskrev första 
gången 1933 (och Dr Brachman 1916). 
Den klassiska bilden är den symptom-
bild, som gör att man misstänker 
diagnosen redan i nyföddhetsperioden: 
barnen är påtagligt tillväxthämmade, det 
vill säga både korta till växten och med 
låg födelsevikt i förhållande till gravidi-
tetslängden. Huvudet är litet och 
anletsdragen är typiska och lätta att 
känna igen. Ögonbrynen är markerade 

Varsågod, här får du tips och råd från experter om rättigheter, sjukvård, 
sociala frågor, hjälpmedel och mycket annat. I varje nummer ger våra
specialister svar på frågor om barn och funktionshinder. 
Sänd dina frågor till de specialister som medverkar på dessa sidor eller till info@faktapress.se. 

”Hur stor är risken att fler barn 
i släkten får samma diagnos?”
Ågrenskas experter ger svar på frågor om barn med sällsynta funktionshinder. 

?

?

RBU inbjuder till konferens om Cerebral Pares

FUNKTION ➤ AKTIVITET ➤ DELAKTIGHET

Föräldrar och professionella 
i samarbete
RBU arrangerar en internationell konferens med spännande föreläsare från olika länder. Syftet med konferensen 
är att utbyta erfarenheter, kunskaper och att inspirera både föräldrar och professionella.

Datum: 17–19 april 2008
Plats: SAS Radisson, Göteborg 
Information:  rbukonferens@riks.rbu.se 
Anmälan:  www.rbu.se

En RBU-konferens med stöd från:

International Cerebral 
Palsy Society
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? Gunilla Malm,
Ågrenska

och kan nästan nå varandra över 
näsroten, läpparna är smala, öronen 
sitter lägre än normalt, hårfästet sitter 
lågt och barnen har riklig hårväxt. 
Många gånger kan missbildningar höra 
till, framför allt missbildningar av 
händer och armar. När barnen växer upp 
kommer den utvecklingsstörning, som 
hör till den klassiska formen att visa sig. 
Barnen har så gott som alltid också 
besvär av det vi kallar gastro-oesofageal 
reflux, det vill säga smärtor av att surt 
maginnehåll kommer upp i matstru-
pen och gör ont. Detta skall alltid 
undersökas och medicineras.

Det finns andra former som är 
mildare än den klassiska. Oftast 
kan de typiska anletsdragen leda 
tanken till rätt diagnos, men kanske är 
utvecklingsstörningen betydligt milda-
re, barnet inte lika kortvuxen, kanske 
magsmärtorna har blivit de mest 
framträdande, kanske har arm-hand-
missbildningarna tagit all uppmärksam-
het. Erfarna barnneurologer eller 
genetiker kan hjälpa till att ställa 
diagnos. Genanalys kan också användas 
vid tveksamhet.

Min väninna har fått ett barn 
med CMV som jag aldrig hört 

talas om tidigare. Nu har jag hört att 

det är ett vanligt förekommande virus 
som kan drabba vem som helst. 
Stämmer det? Jag hoppas själv att få 
barn, kan hennes barn smitta mig i 
sådana fall? Hur kan man skydda sig?

CMV eller cytomegalovirus är ett 
mycket vanligt virus, som de flesta av 
oss, cirka 70 procent,  har haft och har 
antikroppar emot. Det ger för det mesta 
enkla förkylningssymptom, men kan 

ibland ge ospecifik feber och svullna 
lymfkörtlar, och oftast vet vi ej om 

att vi haft denna infektion. 
Sjukdomen är för det mesta 
ofarlig, men om en kvinna är 

gravid och för första gången får 
en CMV-infektion under gravidi-

teten, kan hennes foster drabbas av 
infektionen. Risken för att barnet skall 
bli skadat av infektionen med följdtill-
stånd i form av hjärnskada eller dövhet 
är låg, cirka 1 barn på 2000 födda kan 
drabbas av detta.

Om väninnans barn har en konstaterad 
medfödd CMV-infektion, bör du 
undvika att byta blöjor på hennes barn 
eller i allafall vara noga att tvätta 
händerna efteråt, när du vet att du är 
gravid eller försöker skaffa barn. Du bör 
inte heller pussa hennes barn eller 
använda samma sked för dig själv och 

barnet, om du matar det. Vad jag vill 
säga med detta är att CMV-virus smittar 
främst via urin och saliv, och att virus 
avdödas genom att man tvättar sig om 
man kommit i kontakt med virus. Man 
kan också diskutera med sin gynekolog 
om man är gravid och oroar sig, och 
man kan gå in på nätet och titta på  
www.medscinet.se/infpreg, en database-
rad kunskapsbank som beskriver 
infektioner under graviditeten med 
frågor och svar för allmänhet och 
professionen.

 
Gunilla Malm är docent, överläkare i 
neuropediatrik vid Karolinska Univer-
sitets sjukhuset, Huddinge

”Sjukdomen är för det 
mesta ofarlig, men om 
en kvinna är gravid, kan 
hennes foster drabbas av 
infektionen.”

Vi gör det
bättre!
Vi gör det
bättre!
Ibland behöver vi människor extra hjälp
och assistans för att klara vardagens
olika situationer. Det är då den person-
liga assistansen och NÄRA kommer in.

Grunden för vårt arbete är ömsesidig
respekt, samarbete och delaktighet.

Ring och boka en tid så får vi träffas och
prata. Antingen hemma hos dig eller
hos oss på Smidesvägen 5 i Vallentuna.
Tel 08-511 744 40.

– personlig assistans närmare dig!

info@nara.nu • www.nara.nu

NÄRA har arbetat med personlig assistans i 12
år. Vi administrerar assistans över hela landet,
med arbetsgivaransvar eller åt egen arbetsgi-
vare. Inga konstigheter – vi gör det helt enkelt
bättre!
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Jag kommer inte 
överens med försäk-

ringsbolaget, som vägrar att 
betala ersättning för en 
skada som bolaget anser är 
medfödd. Hur ska jag göra 
för att få bolaget att betala?

Om du inte är nöjd med 
beslutet i ditt ärende kan du 
alltid begära att ärendet 
omprövas. Om inte detta 
hjälper kan du begära att ditt 
ärende prövas av exempelvis 
trafik- eller patientskade-
nämnden. Om det däremot 
gäller en villkorsfråga kan du 
istället vända dig till 
Allmänna reklamations-
nämnden. I dessa fall skall 
anmälan inlämnas senast sex 

månader efter det att ditt 
bolag tagit slutgiltig ställning. 

I det fall du och ditt försäk-
ringsbolag inte kommer 
överens kan frågan slutligen 
avgöras i domstol. I 
många försäkringar 
ingår det en rätts-
skyddsförsäkring 
som kan ersätta den 
större delen av kostnaden 
i det fall du väljer att anlita 
ett juridiskt ombud eller om 
du i slutändan skulle förlora 
mot försäkringsbolaget i 
domstol.

Jag har blivit rekom-
menderad att stämma 

bolaget inför tingsrätten för 

att få rätt till ersättning. Men 
vågar jag? Tänk om jag 
förlorar? Kan jag bli skyldig 
att betala ersättning till 
försäkringsbolaget, eller 
täcks alla kostnader av något 
rättsskydd? Jag är också 
orolig för att en domstols-
process blir väldigt jobbig 
och jag vet inte om jag har 

ork med det. Hur ser ni 
på det? Hur hittar jag 

bra experter som 
kan stödja mig i 

domstolen?

De flesta har någon 
försäkring i vilken rättsskydd 

ingår. Vid till exempel en 
trafikskada omfattas du alltid 
av det rättskydd som finns i 
försäkringen för det fordon 
du färdas i. Om du avser att 
stämma ditt försäkringsbolag 
bör du först kontakta ett 
ombud som ansöker om 

rättsskydd åt dig. Om du 
beviljas rättsskydd täcker 
detta stora delar av rätte-
gångskostnaderna, upp till ett 
maxbelopp som normalt 
ligger mellan 100 000 och 
120 000 kronor. Om du 
vinner i domstol bekostar den 
förlorande parten dina 
kostnader. I det fall du 
förlorar i domstol bekostar 
rättskyddet normalt 80 
procent av de totala rätte-
gångskostnaderna medan du 
står för 20 procent. 

Innan en rättsprocess inleds 
bör ditt ombud förklara vilka 
kostnader du kan komma att 
riskera just i ditt fall. Tyvärr 
kan en domstolsprocess i 
många fall vara både jobbig 
och tidskrävande men också 
en nödvändig förutsättning 
för att du ska få rätt. Det 
ombud du anlitar företräder 
dig i domstol och är den som 
har kontakt med läkare och 
försäkringsbolag. Jag önskar 
dig all lycka till i ditt ärende. 
Om du känner dig orättvist 
behandlad kan du bara få rätt 
genom att stå på dig. 

Sofi a Tedsjö Mathias Blomberg

”Det kan vara nödvändigt att gå till 
domstol för att få rätt mot bolaget”

?

?

§

Ny tidning
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
hinder och särskilda 
behov. Varje nummer 
innehåller massor 
med tips och praktisk 
vägledning, intervjuer, 
teman och reportage. 
Beställ en provprenu-
meration på 3 nr genom 
att fylla i kupongen här 
intill. Eller ta en 10-
nummersprenumeration 
för endast 398 kronor så 
missar du ingenting!

om barn med 
funktionshinder

Om barn och unga med särskilda behov
NR 5 
2007

SEPTEMBER

”JAG VAR 
EN RIKTIG  
PAIN IN 
THE ASS-
MORSA”

kraft45 KR
inkl moms

GUIDE DINA VIKTIGASTE RÄTTIGHETER 

”Döden är en 

del av livet”

Sören Olsson 

roar och oroar
REPORTAGE

Nätverket 

tryggar 
framtiden 

för Gry, 2 år

INTERVJU  Så fann Suzanne 

Reuter meningen med livet

10 SIDOR om att bli vuxen

Hitta rätt IT-hjälpmedel

Nya barnvaccin - bara för de rika?

Stopp för missbruk av assistans

Ja tack, jag beställer:
Prova 3 nummer för 149 kronor inkl moms

10 nummer för 398 kronor inkl moms

Info om teman, utgivningsplan och annonspriser

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr & ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-post:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Övrigt meddelande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FK0705

Välj ett alternativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress,

Backebogatan 3, 129 40  Hägersten.
Eller maila till:

 info@faktapress.se
}

För Dig som har barn med särskilda behov!

Sänd beställningen till FaktaPress, Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. Eller maila till: info@faktapress.se
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Jag har en son med 
autism och han är 

berättigad till insatser enligt 
LSS. Nu är han sex och ett 
halvt år och vi måste 
bestämma vilken skola han 
ska gå i. Jag har hittat en bra 
skola för autistiska barn där 
det finns en plats ledig som 
min son kan få. På skolan 
kan han få både utbildning 
och behandling.

Problemet är att behand-
lingen kostar extra och vi 
måste ansöka om detta hos 
vår kommun. När jag 
pratade med LSS-handläg-
garen om detta fick vi 

avslag, man ansåg inte att 
det var deras sak. Vi blev 
hänvisade till socialtjäns-
tens försörjningsenhet, 
vilka hänvisade vidare till 
barn- och ungdomsenheter 
på socialtjänsten, men där 
blev jag hänvisad tillbaka 
till LSS-enheten.

Behandlingschefen på 
skolan gav mig rådet att 
prata med handikappenhe-
ten inom socialtjänsten, 
men de sa att det absolut var 
barn- och ungdomsenheten 
som ska betala. När jag 
pratade med deras chef sa 
hon åter att det inte är deras 
sak.

När jag talade med en 
jurist sa han att det borde 
vara socialtjänstens ansvar 
med tanke på Socialtjänst-
lagens kapitel 4, paragraf 1.

Eftersom alla hänvisar till 
någon annan går jag runt i 
en cirkel som inte leder till 

något resultat. Hur ska jag 
göra för att få någon att ta 
ansvar för behandlingen? 
Det blir bollande fram och 
tillbaka och ingen vet vems 
”bord” det är.

Behand lingen tycks inte vara 
en del av skolans verksamhet 
eftersom den kostar extra. Då 
är det Hälso- och sjukvårds-
lagen som gäller. Behand-
lingen täcks tydligen inte av 
högkostnadsskyddet. Den 
möjlighet som då finns är att, 
som en del av vårdbidraget, 
begära merkostnadsersätt-

ning för den kostnaden eller 
söka ekonomiskt bistånd 
enligt Socialtjänstlagen. Det 
är inte självklart att ersätt-
ning ges. Det görs en indivi-
duell prövning och bedöms 
från fall till fall.

Mitt råd är att göra en 
skriftlig ansökan till kom-
munens socialtjänst. Då 
måste de ta ett beslut och ge 
skriftligt svar. Man får då veta 
motiv för eventuellt avslag 
samt vart man ska vända sig 
med frågan. Jag tycker också 
att LSS-handläggaren ska 
kunna vara behjälplig 
eftersom din son tillhör LSS 
personkrets. 

Annika Nyström Karlsson är 
utredare för barn, familj och 
skola vid Handikappförbun-
dens samarbetsorgan.

”Vi har hittat en bra skola 
men kommunen vägrar betala”

”Gör en skriftlig 
ansökan så måste 
kommunen ge ett 
skriftligt svar och 
motivera sig.”

?

Planerade vistelsera e ade s e se underu der  höstenös er  200700
V  37   Cystisk fi bros (0-6 år, särskilda kriterier)
V  38 Williams syndrom
V  40   Ehlers Danlos syndrom (fulltecknad)    
V  41  Barncancerfonden. Familjer med barn som 

är benmärgstransplanterade
V  43 Dystrofi a myotonika
V  45    Blödarsjuka (utvecklat antikroppar)
V  47 CMV (cytomegalovirus)
V  49 Dysmeli

Hittills planerade familjevistelser våren 2008p j
V 3 Svårbehandlad EP (tonår)
V 5 Tourettes syndrom
V 8 MS hos barn
V 9 Apert syndrom

Ågrenska är en unik, utvecklande mötes-
plats och ett nationellt kompetenscen-
trum. Vi bedriver verksamheter utifrån 
ett helhets- och livsperspektiv för barn, 
ungdomar och vuxna med funktionshin-
der, deras anhöriga samt professionella. 
Vi skapar förutsättningar för utveckling. 

Ågrenska Assistans - mer än bara assistans
Hos oss utformar du Din assistans efter Dina behov.
För att leva upp till Dina förväntningar vill vi lära känna Dig.
Vi tror att en assistans på Dina villkor också är en trygg 
och bra assistans.

Ågrenska Familjeverksamheten
Familjeverksamheten vänder sig i första hand till familjer som harr barn 
med sällsynta diagnoser. Vi arrangerar ca 20 familjevistelser per år.

Är du intresserad av någon av våra andra verksamheter? Gå in på www.agrenska.se eller ring 031-750 91 00

Är du intresserad? Ring Maria Svensson eller Ingrid Fabo,
tel: 031-750 91 46/62, e-post: agrenska@agrenska.se 

Ring 031-750 91 56/48 och tala med Anders Sande-
gård eller Louise Jeltin
e-post: assistans@agrenska.se 

Annika Nyström 
Karlsson

”Eftersom alla 
hänvisar till någon 
annan går jag runt 
i en cirkel som inte 
leder någonstans”
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ånga lagar och regler har 
stiftats för att personer 
med funktionshinder 
ska kunna leva ett lika 
bra liv som alla andra.

Det är självklarheter 
som alla är överens om. Inte desto min-
dre måste man ofta slåss för att få hjälp 
och om man inte känner till sina rättig-
heter kan det vara omöjligt att ställa 
krav.

För föräldrar finns en extra svårighet. 
Även om barnet har omfattande behov 
av stöd kan man mötas av svaret att den 
hjälp man ber om tillhör ”normalt för-
äldraansvar”. Att veta var gränsen mellan 
föräldrarnas och samhällets ansvar går 
är inte lätt – och allt som oftast tycker 
den instans, där man söker hjälp, att nå-
gon annan har ansvaret.

Vilka LAGAR är viktigast?
Det kan vara bra att veta att det finns 
några lagar som har särskilt stor betydel-
se för familjer som har barn med behov 
av särskilt stöd.

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag 
som innehåller grundläggande regler för 
all hälso- och sjukvård. Den anger vad 
landstinget, kommunen eller andra vård-
givare är skyldiga att erbjuda patienten. 

Socialtjänstlagen handlar om kommu-
nernas ansvar för socialtjänsten. Lagen 
tar bland annat upp rätten till ekono-
miskt bistånd och särskilt boende.

LSS, Lagen om stöd och service till vis-
sa funktionshindrade, ger personer med 
omfattande och varaktiga funktionshin-
der rätt till insatser, bland annat i form av 
rådgivning och personligt stöd. En annan 
lag, med den snarlika beteckningen LASS, 
handlar om assistansersättningen.

Hur får jag tag 
i EXPERTER?
För att gå vidare måste man ofta få ex-
perthjälp. Den hjälpen kan man finna på 
olika vägar. Kanske en engagerad läkare, 
kurator eller en vårdsamordnare kan va-
ra rätt person. Handikapporganisationer 
är ofta till mycket stor hjälp. 

Om det gäller personlig assistans finns 
det många assistansföretag som kan bi-
stå med råd. Ett företag som är speciali-
serat på att hjälpa personer med funk-
tionsnedsättning att hitta rätt lösning på 
besvärliga situationer är Bosse Råd Stöd 
& Kunskapscenter i Stockholm. 

På Bosse får man hjälp med allt från 
information om rättigheter till att skriva 
ansökningar och överklaga beslut. Alla 
som är bosatta i Stockholm och 16-64 år 
kan få hjälp av Bosse utan kostnad. I an-
dra delar av landet varierar det hur till-

HAR DU FÖRLORAT   
Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

M

Lästips för dig som vill läsa på om lagar och regler
Även om vi lever i ett rikt 
folkhem där politiker talar 
sig varma för ett samhällets 
starka skyddsnät behöver 
man själv ha god kunskap 
om lagar och regler.

Det finns många lagar att 
hålla koll på – om allt från 
ekonomiskt stöd till skydd 
mot diskriminering. 

Personlig assistans och 
vårdbidrag är ett par av de 
rättigheter som är viktigast 
för familjer som har barn 
eller ungdomar med 
funktionshinder. 

Det finns ett antal skrifter 
som siktar in sig på just 
rättigheter för barn med 
funktionshinder. ”HITTA 

DINA RÄTTIGHETER” gavs ut 
av Handikapp ombuds-
mannen för några år sedan, 
liksom boken ”RÄT TIG-
HETER OCH MÖJLIGHETER” 
från RBU, Riks förbundet för 
rörelsehindrade barn och 
ungdomar.

Båda skrifterna har 
dock ett par år på nacken 

och några uppdateringar 
är inte på gång. 

En mer aktuell översikt 
finns att läsa på webbsaj-
ten FUNKAPORTALEN 
(www.funkaportalen.se). 
Även HANDI KAPPOMBUDS-
MANNEN och BARNOM-
BUDS  MANNEN har mycket 
information på sina 

respektive webbsajter.
Bästa informationskäl-

lan är ofta patient- eller 
handikapporganisationer 
som exempelvis RBU.

I FÖRÄLDRAKRAFT har 
vi också tagit upp många 
av de viktigaste rättighe-
terna i ett antal guider och 
teman under 2006–07.

Foto: Istock
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gången på experter ser ut. En bra start-
punkt är ofta att kontakta lokala patient- 
och handikapporganisationer.

Vad är viktigast 
inom VÅRDEN?
Som förälder har man rätt att kräva att 
hälso- och sjukvården utformas i sam-
råd med ditt barn och dig själv som för-
älder, så långt som det är möjligt. 

Den övergripande lagen är Hälso- och 
sjukvårdslagen som syftar till att alla ska 
få en god och säker vård på lika villkor. 
Men det finns fler lagar och författning-
ar inom vården. Vidare finns regler och 
garantier som olika landsting själva fat-
tat beslut om och som också är en sorts 
rättigheter.

Man kan tyvärr inte dra landstinget in-
för domstol om man är missnöjd. Hälso- 
och sjukvårdslagen beskriver bara ”må-
len” för landstingens verksamhet. Målen 
är inga rättigheter i strikt juridisk me-
ning. Däremot finns många beslut som 
kan överklagas till exempelvis länsrätten.

Många barn med funktionshinder har 
rätt till en individuell plan för vård och 
omsorg. Detta gäller de som får stöd en-
ligt lagen LSS. Tanken är att planen ska 
ta ett helhetsgrepp och ge överblick över 
alla insatser från kommun, landsting och 
stat som görs för barnet. Utan en sådan 
plan blir det ofta glapp mellan åtgärder 
från exempelvis habilitering och skola. 

I verkligheten är det bara ett fåtal – 

kanske en av tio – som verkligen får en 
fungerande individuell plan. Trots att 
rätten till plan sällan uppfylls idag vill 
experter utöka möjligheterna att begära 
en plan. En statlig utredning har föresla-
git att i stort sett alla med funktionshin-
der ska få rätt till en individuell plan som 
följs upp av en kunnig samordnare, men 
hittills har politikerna inte nappat på 
förslaget.

Vad är 
SECOND OPINION?
Är du inte nöjd med läkarens bedöm-
ning eller slutsatserna i en utredning? Då 
kan du ha rätt till en ”andra bedömning” 
(second opinion). 

Inom vården har man rätt till ytterli-
gare en medicinsk bedömning av en spe-
cialist om det handlar om svåra medi-
cinska ställningstaganden och det gäller 
en livshotande eller särskilt allvarlig 
sjukdom. Rätten till en second opinion 

finns också om den medicinska behand-
lingen kan innebära stora risker eller om 
det är oklart vilken behandling som är 
lämpligast.

Är SKOLAN 
till för alla barn?
På skolans område är det en mycket en-
kel regel som gäller – alla har rätt till lika 
bra utbildning. Det spelar ingen roll om 
man har en diagnos eller inte, i skolan 
ska man få tillräckligt med stöd för att 
kunna hänga med i utbildningen. 

Om man har svårt för att klara av skolan 
kan man få olika hjälpmedel, anpassning 
av läromedlen, elevassistent eller extra 
lärare. På skolan finns också speciallära-
re eller specialpedagoger som ska vara 
experter på att hjälpa barn med behov av 
särskilt stöd. Om man har rörelsehinder 
ska lokalerna anpassas. Om skolan sak-
nar rätt experter kan man kräva att man 
tar in utomstående experter.

Rektorn ansvarar för att barnet får rätt 
stöd och en åtgärdsplan ska utformas till-
sammans med barnet och föräldrarna. 

”Vi har inga resurser för extra stöd” är 
ofta beskedet som möter många föräld-
rar vid skolstarten, men det är faktiskt 
bara struntprat! Var så säker på att det 
visst går att få fram resurser, om man 
står på sig. 

Tyvärr blir det ofta onödigt mycket 
diskussioner och förseningar inn-
an stödet kommer till stånd. Som 

 PÅ ATT DU INTE VISSTE 
vad du hade rätt till?

Visste du att ...
...alla har rätt till lika 
utbildning. Det spelar 
ingen roll om man har 
en diagnos eller inte, i 
skolan ska man få till-
räckligt med stöd.
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förälder får man vara envis, och helst ti-
digt ute, för att förvissa sig om att skol-
ledningen inser att man inte nöjer sig 
med ett svepande ”nej, det har vi inte råd 
med”. Att skylla på ekonomin är inte 
hållbart – enligt skollagen måste skolan 
alltid ge det stöd som behövs. 

Samtidigt finns många skolledare som 
arbetar framsynt och har förstått att 
snabba och tidiga åtgärder lönar sig och 
kraftigt minskar problemen på sikt. 
Kunskapen och engagemanget varierar 
starkt mellan olika skolledare.

Målsättningen är att alla barn ska kun-
na gå i den vanliga skolan och få den 
hjälp som behövs i det vanliga klassrum-
met, men på senare år har allt fler barn 
hamnat i särskolor med större resurser, 
anpassad undervisning och med klass-
kamrater som har liknande behov. Ut-
veck  lingen har skapat en het politisk de-
batt. Många föräldrar vill att deras barn 
med funktionshinder ska kunna vara in-
tegrerade i den vanliga skolan, för att in-
te hamna utanför och tappa kontakten 
med andra barn. Det finns också risk för 
att problem förvärras om många barn 
med samma svårigheter samlas. Att gå i 
särskola innebär också att möjligheterna 
till högre utbildning och bra jobb i fram-
tiden begränsas. Å andra sidan är ge-
menskapen och de extra resurserna i sär-
skolan viktigt för många barn, men som 
förälder är det viktigt att även känna till 
nackdelarna.

Det är inte ovanligt att skol- och vård-
personal rekommenderar föräldrar att 
placera sina barn i särskola, men sådana 
förslag måste man som förälder granska 
kritiskt. Kanske kan barnet klara sig bra i 
den vanliga skolan, om det bara får rätt 
stöd och i så fall är det mycket som talar 

för att barnet inte ska gå i särskola. Det 
är inte meningen att skolan ska kunna 
slippa ge stöd för att spara pengar.

Skolminister Jan Björklund lovade i 
våras att lagstifta om att föräldrar själva 
ska få bestämma om barnet ska gå i sär-
skola eller inte. I framtiden får kommu-
ner inte heller placera barn i särskola ut-
an en grundlig utredning. 

För närvarande är det enligt lagen skolor-
na som kan bestämma om ett visst barn 
ska gå i särskola eller inte, men i praktiken 
får oftast föräldrarna redan idag avgöra 
frågan. Den nya skollagen, som väntas bli 
klar 2008 eller 2009, kommer alltså att slå 
fast att föräldrarna ska bestämma, om 
skolministern får som han vill. 

En ganska ny lag, som började gälla 
under 2006, ska skydda mot diskrimine-
ring i skolan. Lagen innebär att det är 
förbjudet att utestänga barn med funk-
tionshinder från skolresor och andra ak-
tiviteter som övriga elever deltar i.

Vilka möjligheter fi nns 
till HÖGRE utbildning?
Mycket återstår att göra på skolans om-
råde innan grundregeln om allas rätt till 
lika bra utbildning förverkligas. Bara 
drygt hälften (57 procent) av de 46 000 
barn med funktionshinder som går i 
grundskolan får godkänt i de viktiga äm-
nena svenska, matematik och engelska 
medan över 85 procent av samtliga barn 
får godkänt. (Detta enligt en rapport 
från Riksrevisionen 2006.) Att så många 
barn med funktionshinder inte får god-
känt innebär att de får svårare att utbilda 
sig vidare och få bra arbeten. 

Om man väl lyckas ta sig över alla hin-
der i grundskolan finns dock goda möj-
ligheter till studier vid högskola och uni-
versitet, där kunskapen om funktions-
hindrades behov ofta är större, bland an-
nat tack vare att det finns särskilda 
samordnare som hjälper till. Under se-

nare år har allt fler personer med funk-
tionshinder börjat utbilda sig på univer-
sitet och högskolor.

Alla som vill studera på högskola och 
anser sig vara i behov av särskilt stöd har 
rätt att vända sig till samordnaren för att 
få hjälp och råd. För det behövs ingen 
diagnos. Däremot kräver vissa insatser, 
till exempel en personlig handledare, att 
man har intyg på funktionshinder. 

Finns det någon 
rättighet till ARBETE?
För att personer med funktionshinder 
ska kunna leva ett ”vanligt” liv är det vik-
tigt att ha ett jobb. Samhället har en 
mängd stödformer som ska underlätta 
att få arbete men det är svårt att få en 
överblick över möjligheterna. För att få 
rätt stöd i jakten på jobb behöver man 
ofta ha kontakt med både Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen och en 
duktig kontaktperson hos någon av des-
sa inrättningar kan vara avgörande för 
om du får bra stöd eller inte. 

När det gäller att söka jobb är det extra 
viktigt att själv vara aktiv och helst ska 
man även ha bra kontakter. Om man nu 
inte har bra kontakter kan praktik vara 
ett sätt att skaffa sig både kontakter och 
erfarenhet – och en möjlighet att visa 
vad man går för. 

Hur fungerar rätten till 
personlig ASSISTANS?
Den personliga assistansen – som styrs 
enligt lagarna LSS och LASS – har en 
viktig roll för att personer med funk-
tionshinder ska kunna leva ett bra liv. 
Här finns många regler att ha koll på om 
du vill utnyttja möjligheterna till fullo.

Viktigt att veta är bland annat att det 
är kommunen som beslutar om assistans 

”Som förälder får man vara envis, och visa att man inte nöjer sig      
                 med ett svepande ’nej, det har vi inte råd med’.”  

FRÅGOR & SVAR

Snabbguide till LSS
Ungefär 18 000 barn och 
ungdomar har rätt till 
insatser enligt LSS, 
Lagen om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade. Det 
innebär att de har rätt till 
personlig assistans och 
en rad andra viktiga 
insatser. Några exempel:

RÅDGIVNING från 
experter som kuratorer, 
psykologer, arbetsterapeu-
ter och andra specialister 
som man kan ha behov av. 

Om man inte har 
tillräckligt stora behov för 
att få personlig assistans 
kan man istället få 
LEDSAGARSERVICE, det vill 

säga att en person följer 
med på vissa aktiviteter.

AVLÖSARSERVICE.
KONTAKTPERSON som 

hjälper den enskilde att 
leva ett självständigt liv 
genom att minska den 
sociala isoleringen.

KORTTIDSVISTELSE – 
”kortis” – utanför hemmet 

för att den enskilde ska få 
miljöombyte och 
rekreation och för att 
föräldrar och anhöriga ska 
få avlösning.

Skolelever över 12 år 
har särskild rätt till EXTRA 
TILLSYN före och efter 
skoldagen samt under 
skolloven.

BOENDE I FAMILJEHEM 
eller i BOSTAD MED 
SÄRSKILD SERVICE för 
barn och ungdomar. 

DAGLIG VERKSAMHET, 
för personer som kommit 
upp i yrkesverksam ålder 
men som inte kommit in på 
den vanliga arbetsmarkna-
den. 
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upp till 20 timmar i veckan och För-
säkringskassan som ansvarar för tim-
marna därutöver.

Assistansen kan utföras av olika aktö-
rer som kommunen, privata assistansfö-
retag eller i brukarens egen regi (då bru-
karen blir arbetsgivare och själv anställer 
assistenter).

Med andra ord finns det stora möjlig-
heter att själv utforma hur assistansen 
ska gå till.

För att få assistans måste kommunen 
eller Försäkringskassan göra en utred-
ning som visar att personen har rätt till 
assistans. Utvecklingsstörning eller au-
tism berättigar till assistans liksom bestå-
ende begåvningsmässiga funktionshinder 
efter hjärnskada. Även personer med an-
dra stora varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder har rätt till assistans.

Vilka regler gäller för 
HJÄLPMEDEL?
För att kunna leva ett ”vanligt” liv behö-
ver många personer med funktionshin-
der olika hjälpmedel och enligt politi-
kernas ambition ska samhället, i rättvi-
sans namn, stå för kostnaderna. 

I praktiken är det ett ganska begränsat 
utbud av hjälpmedel som samhället hjäl-
per till med och reglerna varierar en hel 
del mellan olika kommuner och lands-
ting. Exempelvis ges sällan stöd till hjälp-
medel som används på fritiden, även om 
alla nog anser att bada i havet, cykla eller 
åka skidor tillhör det som kan kallas som 
ett normalt liv. 

Så trots en enorm uppfinningsrikedom 
när det gäller nya hjälpmedel är det gan-
ska få förunnat att få del av innovationer-
na. Och eftersom så få familjer har råd att 
köpa specialanpassade cyklar, badhjälp-
medel och så vidare är marknaden så li-
ten att tillverkarna måste fortsätta ta ut 
höga priser för att finansiera nya innova-
tioner. Det ger en ond cirkel som dock 
skulle kunna brytas om samhället be-
stämde sig för att göra något åt saken. 

Och kanske är det förändringar på 
gång. Regeringen har bestämt att valfri-
heten ska öka när det gäller de hjälpmedel 
som samhället betalar och snart startar 
försöksverksamhet. I en intervju med 
Föräldrakraft slog socialminister Göran 
Hägglund fast att ”leken är barnens arbe-
te” och lovade att verka för att barn med 
funktionshinder ska få samma rätt till fri-
tidshjälpmedel som andra hjälpmedel. 

Funkaportalen.se har tagit fram en stra-
tegi som underlättar att få hjälpmedel. 
Den innebär i korthet:
1. Kartlägg de situationer då du har pro-
blem. 
2. Leta upp information om lämpliga 

hjälpmedel, exempelvis genom en han-
dikappförening.
3. Leta upp en förskrivare, en person 
som har möjlighet att skriva ut hjälpme-
del så att du kan få dem gratis.
4. Begär att få träffa personer som är ex-
perter på de aktuella hjälpmedlen.
5. Ställ frågor om vilka andra lösningar 
som kan vara aktuella – välj inte första 
bästa utan förvissa dig om att du har hit-
tat det som passar dig bäst.

Läs även vårt Hjälpmedelstema i 
Föräldrakraft nr 2, 2006.

Kan jag också få 
VÅRDBIDRAG?
Vårdbidrag är ett viktigt ekonomiskt 
stöd som Försäkringskassan betalar ut 
för cirka 42 000 barn med funktionshin-
der upp till 19 års ålder, men betydligt 
fler familjer skulle förmodligen kunna få 
bidraget om de kände till reglerna eller 
fick bättre hjälp med att skriva ansökan. 

Bidraget ska vara en ersättning för 
merarbetet med extra tillsyn och vård 
som behövs. Bidraget beskattas som van-
lig inkomst. En del av bidraget kan utgö-
ras av skattefri ersättning för merkostna-
der på grund av exempelvis specialmat 
eller extra slitage på kläder.

Ersättningen är dock ganska blygsam – 
för att få ett helt vårdbidrag på cirka 
8 300 kronor krävs det att behoven är 
mycket stora. De flesta får bara ett halvt 
eller ett kvarts vårdbidrag. 

Mer om hur vårdbidraget fungerar och 
vad man ska tänka på när man ansöker 
finns i Föräldrakrafts guide i nr 1, 2006.

Vem har ANSVARET?
Det kan vara svårt att veta vem man ska 
vända sig till för att få hjälp. Ansvaret är 
uppdelat mellan olika verksamheter. 
Först och främst bör man veta om det är 
kommunen, landstinget eller staten som 
har ansvaret, eller är ”huvudman” för 
verksamheten (vissa landsting har bildat 
gemensamma regioner). 

Ett problem med uppdelningen av an-
svaret är att det ibland är oklart vem som 
ska betala en viss insats och att den som 
behöver hjälp därför hamnar mellan sto-
larna. Det kan till exempel handla om 
hjälpmedel, där både staten, landstingen 
och kommunerna är inblandade och där 
det ofta förekommer orättvisor mellan 
olika landsdelar. 

Just nu diskuteras vem som ska ha an-
svaret för LSS, Lagen om stöd för vissa 
funktionshindrade. Ansvaret är idag upp-
delat mellan kommunerna och staten. 
Kommunerna tycker att LSS är för dyrt 
och vill att staten ska ta över ansvaret. 

Viktiga verksamheter som staten ansva-
rar för är Försäkringskassan, hjälpmedel, 
socialförsäkringar, bilstöd och bilanpass-
ning, handikappersättning, vårdbidrag, 
Arbetsförmedlingen, anställningsstöd, lö-
nebidrag, universitet och högskolor samt 
stöd och anpassningar för att studera.

Landstingen ansvarar bland annat för 
sjukvård, tandvård, hjälpmedel och ha-
bilitering.

Kommunerna ansvarar för att personer 
med funktionshinder får hjälp i hem-
met, hjälpmedel, färdtjänst, bostadsan-
passning, särskilt boende, daglig verk-
samhet och stöd i grundskola och gym-
nasium.

Kan jag ÖVERKLAGA?
Mycket av det som kallas patienträttig-
heter är inte rättigheter i juridisk me-
ning utan en slags målsättning – och 
därför kan man ofta inte gå till domstol 
för att kräva sin rätt. 

I många fall kan man överklaga ett be-
slut som man inte är nöjd med. Alla 
myndigheter och andra verksamheter 
som fattar sådana beslut måste informe-
ra om hur man går till väga för att över-
klaga. Information om hur man överkla-
gar måste följa med själva beslutet. Om 
du är osäker på hur man överklagar, ring 
och fråga! 

Det är viktigt att ett överklagande görs 
på rätt sätt och i rätt tid. Om du exem-
pelvis ska överklaga ett beslut om assis-
tansersättning måste du göra det skrift-
ligt, brevet ska skrivas till länsrätten men 
skickas till Försäkringskassan och måste 
komma fram senast två månader efter 
att du fått ditt beslut. ●

Här finns mer information
■ Vårdguiden, www.vardguiden.se
■ Om rättigheter enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen, www.vardguiden.se/
Article.asp?c=2870
■ Funkaportalen, www.funkaportalen.se
■ Barnombudsmannen, www.bo.se
■ Hitta rätt organisation på HSOs 
webbplats www.hso.se
■ Bosse Råd Stöd & Kunskapscenter 
finns på www.bosse-kunskapscenter.se

”Regeringen har 
bestämt att valfriheten 
ska öka när det 
gäller de hjälpmedel 
som samhället betalar 
och snart startar 
försöksverksamhet.”
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Reklam & försäljning: 

Telefonförsäljare 
lurar personer med 
utvecklingsstörning

En del av de 
funktionshindrade personer 
som ni berättar om i er artikel 
om att reklambranschen 
missar många mottagare som 
är funktionshindrade, 
kommer också att kunna bli 
ett lätt byte för reklamföreta-
gen. Och då tänker jag på 
förståndshandikappade som 
inte förstår vad ”avsändaren” 
menar, erbjuder och vilka 
följder det kan bli.

För inte så länge sedan såg 
jag ett inslag på tv att det här 
med telefonförsäljning och 
reklam som erbjuder produk-
ter ”prova på gratis” har blivit 

ett problem för en del 
gruppbostäder. Där bodde 
personer som hade ut veck-
lings störningar och som inte 
förstod att de köpte på sig 
saker som de inte behövde 
och att det kostade en väldig 
massa pengar. Följden blev att 
personalen fick ägna väldigt 
mycket tid åt att returnera 
varor, avboka abonnemang 
och bestrida fakturor. 

I något fall var det så att 
samma telefonförsäljare 
upprepade gånger hade ringt 
och ”prånglat” ut olika 
produkter och abonnemang 
till en person som gärna 
svarade ”ja” på alla frågor. 

Denna person hade inget 
behov av allt det som blev 
beställt och kunde dessutom 
inte betala alla räkningar som 
kom. 

Till och med vanliga 
normalstörda människor har 
svårt att sålla bland alla de 
erbjudanden som formligen 
ramlar in i brevlådan till oss. 
Med jämna mellanrum står 
det i tidningarna att läsa om 
bedrägligt beteende från de 
företag som har ojusta 
erbjudanden som man sedan 
sitter fast i och är svårt att ta 
sig ur.

Vad finns det då för 
lagstiftning som skyddar 

människor som inte förstår 
vad de ger sig in i?

För min dotters del blir det 
i framtiden en skylt på 
dörren med ”Ingen reklam 
tack”. Hon varken förstår 
eller bryr sig om dessa 
pappersark annat än att 
möjligen dra sönder pappret 
och glädjas över ljudet.

Lena Magnusson 
Malmö

PS. Själv har jag problem 
med direktreklam. Två olika 
mäklare har i flera år varje 
regelbundet varje söndag 
lagt lappar i brevlådan om 
att de vill sälja min lägenhet. 
När jag på skoj kontaktade 
dem ville de till slut inte ta 
uppdraget. Varför? Jo, jag 
bor i en hyreslägenhet. Tänk 
om man kunde slippa lite 
skräp. 

Lena Magnusson.

Inte minst för funktions-
hindrade barn med svåra kroniska 
sjukdomar har nedrustningen av 
skolhälsovården varit ett stort svek. 
Sveket har drabbat dem och deras 
familjer hårdast, men har naturligtvis 
även omfattat övriga elever. 

Av egen erfarenhet vet jag att den 
skolhälsovård som mina barn hade 
tillgång till innan nedrustningen på 90-
talet spelade en viktig roll i deras värld. 
De blev väl omskötta vid både större 
och mindre blessyrer och fick bra svar 
på frågor om kropp, själ, sex med mera. 
Dessutom fanns skolhälsovården 
tillgänglig i de flesta besvärliga situatio-
ner och bidrog därför till en trygg 
skolmiljö för mina ungar och deras 

kam-
rater. 

Jag 
anser att 

ansvaret för de 
omdömeslösa 

nedskärningarna av 
skolhälsovården vilar tyngst 

på okunniga och dåligt förankrade 
politiker både på det lokala planet och 
högre upp i hierarkin. Varför reagerade 
så få när politikerna panikartat raserade 
skolhälsovården och varför är barns 

hälsa och skolhälsovården fortfarande 
ingen viktig fråga för politikerna?

Eva Sarman 
(kommentar på Föräldrakrafts webbsajt)

Utmärkt att Lars H 
Gustafssom för fram dessa viktiga 
synpunkter. Jag håller med till hundra 
procent. Skolan är den absolut viktigaste 
arenan förutom familjen för att ge barn 
stöd och en bra uppväxtmiljö. Varför 
satsas inte mer resurser på skola? Det 
handlar både om den generella kvalite-
ten och olika stödinsatser. Och inte 
minst en fungerande och kompetent 
elevhälsa, precis som Lars H G säger.

Agneta Hellström 
(kommentar på Föräldrakrafts webbsajt)

Inte bara vanliga normalstörda har svårt att sålla bland 
alla erbjudanden. För mottagare med funktionshinder 
kan det vara ännu svårare, skriver Lena Magnusson.

Ett stort svek mot kroniskt sjuka barn
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Vi är ett antal 
familjer som är oroade över 
om vi i framtiden kommer 
att kunna vara med och 
påverka var våra barn ska gå i 
skolan. Vi vill värna om vår 
frihet att välja skolform – 
särskola eller integrerad skola 
– för våra barns bästa, precis 
som Skolverket förordat. 

Som representanter för 
dessa familjer skriver vi nu 
till er med förhoppningen 
om att ni kan ta upp den här 
viktiga frågan.

Vi är 16 familjer som i 
somras var samlade på ett 
läger, på Löftadalens folkhög-
skola i Åsa (söder om 
Göteborg), för att lära oss 
mer om språkutveckling och 
språkträning enligt ”Karlstad-
mo dellen”. Familjerna har en 
sak gemensamt, alla har barn 
med Downs syndrom. En del 
känner varandra sen tidigare, 
andra träffas för första 
gången. Barnen är från 3 till 5 
år. Till det kommer syskon i 
olika åldrar. När vi utbyter 
erfarenheter med varandra 
blir det tydligt att vi alla får 
kämpa hårt för våra barn, en 
del hårdare än andra. Att få 
hjälp från logoped och 
sjukgymnast från habilite-
ringen är inte någon själv-
klarhet, ej heller att barnen 
får kommunicera genom 
TAKK (tecken som alternativ 
kompletterande kommuni-
kation) på sina förskolor. 
Detta borde vara självklart 
men tyvärr är det en del som 

inte får det stöd de har rätt 
till. Resultatet blir att föräld-
rarna måste kämpa och 
arbeta för att barnen ska 
bemötas på ett värdigt sätt, 
det vill säga att individen 
sätts i fokus och omvärlden 
låter honom eller henne växa 
och utvecklas från den 
position i utveckling som 
han eller hon just befinner 
sig på och med det stöd som 
behövs. 

Alla familjer som vi mött 
tycks vara av samma uppfatt-

ning som vi. Vi är oändligt 
tacksamma för våra barn och 
för allt det som de medför. 
Livet har fått ett nytt per-
spektiv och man värderar allt 
på ett nytt sätt. Livet är inte 
självklart och livets vägar går 
inte att förutse. Att det blir 
mer arbete och att vissa 
dagar är tyngre än andra ska 
vi inte förneka och då 
handlar det ofta om att vi 
måste kämpa och slåss mot 
kommun och myndigheter 
för våra barns rättigheter. 
Och funderingar och 
ovisshet inför framtiden 
gnager ständigt bak i huvu-
det, även om vi idag försöker 
leva mer i nuet. 

Ansvaret för att barn 
placeras i särskolan ligger på 
samhället, men på försök är 

det sedan ett tag tillbaka 
föräldrarna som skall vara 
med och besluta. Vår nya 
skolminister Jan Björklund 
pratade nyligen om att det 
måste vara barnets bästa som 
alltid avgör om det ska gå i 
vanlig skola eller i tränings-
skola. Frågan är då, om inte 
föräldrarna får vara med och 
bestämma, hur ska det då 
avgöras vem som ska placeras 
i vilken skolform? 

Från det att barnen är små 
får man höra från olika håll i 

samhället att det är vi som 
föräldrar som är experter på 
just våra barn. För att ge 
några exempel så hörs detta 
både från vårdcentralen och 
förskolan. 

Vi anser att exempelvis ett 
traditionellt intelligenstest 
som ger ett sant, riktigt och 
rättvist resultat för att 
bedöma våra barn och var de 
skulle passa in är omöjligt att 
genomföra. Vem, var och hur 
skulle detta göras för att visa 
vad våra barn klarar utan att 
ge ett resultat som påverkats 
av just vem, var och hur detta 
gjorts. 

Vi vill se alla individer som 
pusselbitar, de ser inte likada-
na ut, men tillsammans 
skapar de en helhet som blir 

perfekt. Det går inte att ta 
bort vissa bitar och placera 
dem i grupper var för sig.

Alla barn har rätt att gå i 
skola, och alla borde ges 
bästa tänkbara förutsättning-
ar för utveckling. Jag tror att 
inkludering i den vanliga 
skolan har stor betydelse. I 
vår tid känns segregering 
som en tillbakagång. Genom 
inkludering och därmed 
”draghjälp” av andra barn ges 
många möjligheter till en 
både kognitiv och social 
utveckling. Inkludering har 
dessutom stora fördelar för 
de andra eleverna, som 
lättare lär och växer in i att 
trots våra olikheter har vi alla 
lika värde och en plats i 
gemenskapen och samhället, 
och att vi måste hjälpa och 
stötta varandra. Vi har alla 
del i att se till att detta 
fungerar. 

Våra barn måste få 
möjligheter, inte begräns-
ningar. De måste få visa oss 
vägen och vad de klarar, vi 
ska inte sätta deras gränser. 

Att vi som föräldrar 
riskerar att förlora friheten 
att vara med och välja vad 
som passar just vårt barn 
bäst, ser vi som djupt 
oroande. Som sagt, ingen 
känner dem bättre än vi som 
föräldrar och då tycker vi att 
det är självklart att friheten 
att välja skolform ska kvarstå. 

Anna Andersson
Marie Häggström
föräldrar

Hör upp Skolverket! Vi vill värna vår frihet att välja skolform, så som ni för-
ordat. Men det är inte så enkelt, om ens möjligt. Det skriver Anna Anders-
son och Marie Häggström i ett upprop som många föräldrar står bakom.

”Vi kämpar för friheten att välja skolform”

”Frågan är då, om inte föräldrarna får vara 
med och bestämma, hur ska det då avgö-
ras vem som ska placeras i vilken skolform? 
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Att få vara 
en i gruppen
Under mina år som resurs 
till barn i behov av stöd har 
jag tagit för helt självklart att 
man ska ha en given plats i 
sin klass, där kompisar och 
grannbarn går. Detta gör att 
man i sitt funktionshinder 
får möjlighet att utvecklas 
till en självständig människa. 
Man får kompisar precis 
som alla andra, man får lära 
sig att alla är unika, att alla 
är fantastiska, var och en på 
sitt sätt. 

Däremot ska man ges 
möjlighet att få lämna 
klassrummet när man inte 
orkar mer, när man är ur 
humör, när man känner att 
dagen inte stämmer.  

Jag anser att man ska få 
hjälp med att tyda dagen 
och sin omgivning med 

hjälp av en trygg vuxen, en 
som förstår sig på den 
problematik man bär som 
elev.

Ragnhild Svensson
www.ragnhild.com

”En skola för 
alla” är nonsens
Gått hela högstadiet utan att 
få någon hjälp på grund av 
resursbrist. Skolan sparade 
på pengar då, men det kostar 
idag kommunen massor av 
pengar. Det värsta av allt är 
alla de förspillda åren för en 
tonåring och den nedvärde-
ring och vanmakt man känt 
under dessa år.

Mia

Informationen 
måste bli bättre
När jag i grundskolan påtalat 
problemen och velat vara 
med och hjälpa till har jag 
bara fått slängt i öronen från 
skolan att ”detta är problem 
vi vet hur vi ska handskas 
med” och ändå händer 
absolut ingenting. Kunska-
pen inom skolan är noll, men 
det värsta är att de tror sig ve-
ta hur dessa barn/ungdomar 
ska behandlas och vad de 
behöver. Informa tionen ute i 
skolor och kommuner måste 
bli mycket bättre annars får 
vi en massa ungdomar som 
ingen bryr sig om.

Anonym

Vår dotter blev 
aldrig sedd eller 
bekräftad
Hur den ”vanliga” grundsko-
lan bemöter elever med 
särskilda behov är ett ämne 
som skulle kunna diskuteras 
i timtal. Vår dotter, idag 14 
år, gick i vanlig grundskola i 
6½ år. 

De flesta lärare gjorde 
nog så gott de kunde, men 
kunskapen saknades. 
Kunskapen att förmedla till 
alla andra elever och deras 
föräldrar om hur det är att 
vara annorlunda. 

Vår dotter gick varje dag 
utan att bli sedd eller 
bekräftad av sina klasskom-
pisar. Tänk att gå till sitt 
arbete varje dag och ingen 
bryr sig om du är där eller 
inte. 

Du blir inte ens bemött 
med ett ”Hej” på morgonen. 
Mer kunskap i skolorna och 
i samhället i övrigt.

Anonym 

Under sommaren har 
tidningar och andra medier 
ägnat personlig assistans stor 
uppmärksamhet. Man har 
speglat en bransch som 
befinner sig i nästan total 
anarki.

Vi som är verksamma 
inom området har under 
lång tid känt till att ett litet 
antal företag har utnyttjat 
den bristfälliga lagstiftning, 
som gäller, på ett mycket 
oseriöst och oetiskt sätt. 

PARO (Privata Assistans-
anor dnares Riksorganisa-
tion) har sedan vi bildades 
2005 fört fram detta till 
politiker men ingen har tagit 
problemet på allvar. Många 
företag har uppfattat detta 
som att det var accepterat 
från ansvarigt håll. 

Att det aldrig varit någon 
intention från staten att 
kunder/brukare ska få 
möjlighet att utöka sin 
privata börs med dessa 
pengar, kan vi alla vara 

överens om. Inte heller att 
man skulle ”lura” sina 
kunder/brukare genom att ta 
hand om oskäligt stora 
överskott och därigenom 
göra miljonvinster i sin egen 
verksamhet. Även assistenter 
har erbjudits pengar om man 
kan locka över en kund/
brukare till sin verksamhet. 
Att bidraget inte använts till 
det som var tänkt riskerar nu 
att få konsekvenser för hela 
branschen. LASS är mycket 
otydlig och ger utrymme för 
oerhört fria tolkningar. 

Det fåtal företag som sam-
vetslöst utnyttjat systemet, 
för i huvudsak egen vinning, 
är de som nu orsakar att 
ansvariga politiker i panik 
måste visa handlingskraft 
genom att under stor 
tidspress ta fram regelverk 
som enbart har till enda syfte 
att få kontroll över hur 
bidraget används. Varför 
talas och skrivs det ingenting 

om god kvalitet, etik och 
moral i utformning och 
innehåll i tjänsten personlig 
assistans? 

LSS-kommittén kom med 
ett delbetänkande senhösten 
2005, vilket sedan hamnat i 
”byrålådan”. PARO anser att 
det fanns många bra förslag i 
delbetänkandet från 2005 
och om politikerna haft mod 
och viljan att redan då 
genomföra en del föränd-
ringar hade problemet varit 
betydligt mindre än idag. Det 
märkliga är att ”den tredje 
stadsmakten” media ska 
bestämma den politiska 
agendan. Det var först efter 
sommarens tidningsartiklar 
som regeringen fick ”ändan 
ur vagnen”.

Det är nu dags att vi alla 
tar ett krafttag och försöker 
få ordning på denna verk-
samhet. Så länge det finns 
företag och brukare som inte 
tar sitt ansvar kommer 

problematiken att kvarstå. Så 
länge som anordnarna 
fortsätter att locka med olika 
oseriösa erbjudanden och de 
flesta företag i branschen 
sitter med armarna i kors och 
tror att andra skall lösa 
problemet, kommer bran-
schen inte att kunna saneras 
utan kännbara ingripanden 
från lagstiftaren. Genom att 
vi går samman, alla vi som 
vill bedriva en seriös assis-
tansverksamhet med kvalitet, 
och hjälper, stöttar och 
utbildar varandra kan vi göra 
branschen rumsren.

PARO anser att tillstånd 
och aktiv tillsyn är bästa 
vägen att få kontroll över hur 
bidraget används och hur 
bidraget höjer den assistans-
berättigades livskvalité. Det 
borde vara den viktigaste 
parametern.

Lars Forsberg 
ordförande
PARO, www.paro.nu

SKOLAN ENGAGERAR
www.foraldrakraft.se

Skolfrågor engagerar på Föräldrakrafts webbplats.

”Varför talas det inte om god kvalitet 
och etik inom personlig assistans?”
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Jag har en autistisk 
dotter, 23 år, som lider av 
depression sedan många år 
på grund av att hon inte får 
den hjälp hon behöver (i 
detta fall personlig assistans). 
Hon är verbal men kan inte 
ta emot information så bra, 
hon är extremt stresskänslig, 
har svårt för mycket folk, nya 
personer och nya miljöer och 
hon tappar minnet när hon 
blir stressad.

Hon åker in och ut från 
psyk, men får ingen adekvat 
hjälp. När hon behöver prata 
har inte personalen tid (på 
grund av att de spelar på 
datorn). De drogar ner hen -
ne, ingen bryr sig om att ta 
reda på hennes sjukhistoria, 
vi upptäckte vid ett tillfälle 
att hon var som en zombie 
efter utskrivning från psyk, 
detta pågick i två månader. 

Eftersom hon är vuxen så 
har vi som föräldrar ingen 
insyn i hennes liv. Hon är ju 
myndig. Men vid ett tillfälle 
hade inte distriktsköterskan 
möjlighet att dela hennes 
dosett, så vi tog över den 
gången och då uppdagades 
att det inte stämde. Hon var 
överdoserad med psykofar-
maka, över maxdosen som 
Fass rekomenderar.

Det finns ingen som kollar, 
inget nätverk runt patienter-

na inom psykiatrin. Det 
förväntas att de själva ska ta 
sitt ansvar att se till att 
vårdapparaten fungerar. 

Vid detta tillfälle så hade 
hon en ”god man” som inte 
fungerade över huvud taget, 
så jag tog över den biten 
tillfälligt. 

När jag så beställde hem 
alla hennes journalhandling-
ar från vuxenpsyk trodde jag 
i mitt stilla sinne att de 

kommunicerade med BUP 
för att se vad man gjort och 
provat från deras sida innan 
hon blev vuxen. Gissa om 
jag blev förvånad, det var 
vattentäta skott mellan 
barn- och vuxenpsyk. Det 
var en hårresande läsning 
om vad de på vuxenpsyk 
trodde att hon hade för 
problem, vilken diagnos hon 
hade etcetera.

Så vad jag vill med denna 
kommentar är: Se över 
psykiatrin ordentligt vad 
beträffar personalens 
kompetens, rutiner vad 
gäller journalsekretessen och 
förbättra samarbetet över 
gränserna mellan öppen och 
sluten psykiatri och primär-
vården som ska ta hand om 
utskrivna patienter. Det kan 
inte vara så att allting ska 
hänga i luften för dessa 
försvarslösa patienter.

Eva 
(kommentar på Föräldrakrafts
 webbsajt)

re:@

Är du en lycklig vinnare av boken om 
ljusterapi från Kom i kapp?

Vill du också göra dig hörd? 
Något som gör dig upprörd 
eller synpunkter på tidningen? 
Skriv till oss på sara.bengts-
son@faktapress.se!

Maila till info@faktapress.se
Skicka brev till 

Föräldrakraft, FaktaPress, 
Backebogatan 3, 129 40  
Hägersten.

Denna gång lottar vi ut Kom 
i Kapps nya bok om ljusterapi 
till Lena Magnusson, Lars 
Forsberg, Ragnhild Svensson,  
Marie Häggström  och Eva 
Sarman. Grattis!

 

”Tusen tack för en fantastisk tidning. Varje gång jag läser den blir jag så inspirerad. Eva Pethrus

Jag är själv lyckligt berikad 
med en mor som stöder både 
mig och sina barnbarn på ett 
sätt som för oss är ovärderligt.

Hon finns alltid både 
praktiskt i form av passning, 
som ett samtalsstöd för mig 
och som just mormor för 

både barn med funktionshin-
der och en yngre bror utan.

Hon har dubbel sorg kan 
jag ibland tänka eftersom 
hon oroar sig för mig och för 
sina barnbarn.

Jag hade aldrig orkat utan 
henne!

Vet inte hur jag skall tacka 
henne nog!

Någon dag får du höra 
vilken fantastisk mormor du 
är och att den rollen är så 
betydelsefull!

Marie

facsimil: att vara 
mormor (gäst-
krönikan i nr 4)

”Hårresande behandling 
av vår dotter hos vuxenpsyk”

”Gissa om jag 
blev förvånad 
(när jag läste hen-
nes journalhand-
lingar). Det var 
vattentäta skott 
mellan barn- och 
vuxenpsyk.”

”Jag vet inte hur  jag ska kunna tacka henne nog”

www.foraldrakraft.se

Föräldrakraft 4, 2007.

Hej Föräldra-
kraft!
Grattis till en mycket fin och 
ny hemsida. Hoppas den inte 
varit för dyr. Med hopp om 
att ni kan informera många 
föräldrar även i fortsättning-
en. Lycka till med allt!

Tommy
Redaktör Dyslexia
www.dyslexia.se
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NÄSTA NR
Nr 6/2007 kommer 
den 26 oktober!
En spännande höst väntar. Genom Föräldrakraft får du koll 
på nya hjälpmedel, aktuella skolfrågor, nya assistansregler 
och mycket mer. Nästa nummer når våra prenumeranter 
den 26 oktober. Fram till dess – håll koll på Föräldrakrafts 
nya webbsajt där det händer massor. Besök oss gärna varje 
dag på www.foraldrakraft.se.

CHARLOTTE PETRI GORNITZKA, Rädda Barnens 
generalsekreterare kämpar för barns rättigheter 
både på jobbet och hemma! Hon berättar om 
skuldkänslor, om arbetet för att hjälpa sonen 
Lucas och om hur hela familjen samlades 
till ett starkt team.

TEMA TEATER OCH MUSIK. Teater och 
musik har visat sig ha mycket stor 
betydelse för barns utveckling. I nästa 
nummer får du många tips på hur du 
hittar lämpliga teater- och musikaktivite-
ter.

GUIDE AVLASTNING. Om avlösarservice, 
kontaktfamilj och andra former av avlastning.

NYA LAGAR SOM PÅVERKAR DIG. Vilka nya lagar och 
regler är på gång i Sverige och inom EU och vad kommer de 
att betyda för familjer med barn med särskilda behov?

ASSISTANSSPECIAL. Vi följer upp hur det går med frågan 
om framtidens assistans. Oron är stor inför hotande försäm-
ringar. Politikerna har panik och branschen vet knappt ut 
eller in. Läs nästa nummer så får du veta mer.

PLUS reportage, nyheter, tips och råd!

MISSA INTE NÄSTA NUMMER – beställ en prenumeration på 
10 nummer för 398 kronor inkl moms. Maila beställningen 
till annette.wallenius@faktapress.se eller ring 08-4100 5636.

VAR MED OCH UTFORMA FÖRÄLDRAKRAFT TILL DEN 
TIDNING SOM DU SJÄLV VILL LÄSA!

Tyck till om aktuella frågor, saker du vill 
ändra på och tips om artiklar som du 

helst vill läsa. I det här numret presente-
rar vi Merja Paloposki som tröttnade 
på landstingets passivitet och 
startade ett eget nätverk där hennes 
familjen kan träffa andra som har 
barn med samma diagnos  (se sidan 
11).
Hör av dig du också med ett mail till 
sara.bengtsson@faktapress.se om du 

också vill tycka till.

Annonstorget

SYNS DU INTE SÅ FINNS DU INTE.
PÅ TORGET SYNS DU TILL LÅG KOSTNAD 
Modulannons, 1 modul, 92 x 61 mm: 2 900 kr
Modulannons, 2 moduler, 92 x 130 mm: 4 900 kr
Modulannons, 3 moduler, 92 x 183 mm: 6 900 kr
Modulannons, 4 moduler, 190 x 130 mm: 8 900 kr
Beställ din modulannons genom ett mail till 
info@faktapress.se. (Priser exkl moms.)

Charlotte Petri Gornitzka är generalsekre-
terare för Rädda Barnen men också förälder. 
Läs den tänkvärda intervjun med henne om 
kampen för sonen i nästa nummer.

FK_0705_s70-71_modul_v03.indd   70FK_0705_s70-71_modul_v03.indd   70 07-08-27   09.11.0607-08-27   09.11.06



# 5, 2007 FÖRÄLDRAKRAFT  71     

Många handikappförbund
– ett samarbetsorgan

Afasiförbundet i Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Blodcancerförbundet, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO), De Handikappades Riksförbund (DHR)

Elöverkänsligas Riksförbund, Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS), Förbundet Funktionshindrade, Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS), Föreningen Sveriges

Dövblinda (FSDB) , Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Hjärtebarnsföreningen , Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund (HRF), ILCO, Riksförbundet

för stomi- och reservoaropererade, Neurologiskt Handikappades, Riksförbund (NHR), ParkinsonFörbundet, Primär Immunbrist Organisationen (PIO),

Prostatacancerförbundet, Psoriasisförbundet (PSO), Reumatikerförbundet, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF), Riksförbundet för döva,

hörselskadade och språkstörda barn (DHB), Riksförbundet för hivpositiva (RFHP), Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT), Riksförbundet för Njursjuka (RNj),

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP),

Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Riksföreningen Autism (RFA), Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Schizofreniförbundet, STROKE-

Riksförbundet, Svenska Celiakiförbundet (SCF), Svenska Diabetesförbundet (SD), Svenska Epilepsiförbundet (SEF), Svenska Laryngförbundet (SLF), Svenska OCD-

förbundet Ananke, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Fibromyalgiförbund (SFF), Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR), Tandvårdsskadeförbundet

(TF).

Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med ca en halv miljon medlemmar.
Handikappförbunden är handikapprörelsens samlade röst mot regering, riksdag, centrala
myndigheter och organisationer.  Medlemsförbunden bedriver en omfattande verksamhet för att
förbättra situationen för sina medlemmar och för att skapa gemenskap. Många av
medlemsförbunden arbetar med familje- och barnfrågor.

Medlemmarna inom förbunden har olika behov men också många gemensamma. Det kan gälla
rätten till en likvärdig hälso- och sjukvård, till skola och arbete eller till att slippa utsättas för
diskriminering på grund av funktionsnedsättningar.
Läs mer på www.hso.se under Handikappförbunden, där det finns kortfattade presentationer av
våra förbund.

www.bellstasund.se

Vi tillhandahåller särskilt anpassat boende och 
daglig verksamhet enl. LSS för personer 

med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
• • • • •

Vill du veta mer om oss och våra olika verksamheter
så titta in på vår hemsida.

Bellstasund Omsorger AB

LIVSNÄRA

www.livsnara.se    susanne@livsnara.se 070-6921824

Vi erbjuder kurser och läger för funktionshindrade barn,
ungdomar och vuxna samt föräldrar, anhöriga och personal.
Kurserna är förlagda till Svanbacken, ett handikappanpassat
hotell nära Delsbo i natursköna Dellenbygden.
Höstens kurser: Utveckla din parrelation - Att arbeta med
människor med funktionshinder - Stresshantering - Personlig
utveckling - Kreativt skapande och “Bara vara dagar”.

Mer information om våra kurser finner Du på vår hemsida.

Många behov, men ej 
ekonomiska förutsättningar?
 Att söka bidrag ur fonder/stiftelser kan ge möjlighet att 

fi nansiera rekreationsresor, läger, vård/behandling, 
hjälpmedel/utrustning med mera. För information 

om fonder/stiftelser som är lämpliga för just Dig och 
Din familj att söka medel ur – kontakta 

Fond & Stiftelse Information AB
Norrbergsv. 22, 891 30 Örnsköldsvik.  Telefon 0660-128 50. 

E-mail: stiftelseinformation@post.utfors.se 
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I HETLUFTEN kraft

Det dröjde tills hon blev 
19 år innan hon fi ck 
hjälp för sin dyslexi. Nu 
arrangerar hon själv 
mässan som ska hjälpa 
andra och är nybliven 
författare. Inom kort 
kommer hennes självbi-
ografi  om hur det är att 
växa upp med läs- och 
skrivsvårig heter.

et har varit en lång resa som 
dyslektiker, säger Josefi 
Dahlberg. Det var tufft som 

yngre men numera upplever jag inte 
längre att jag har problem med att läsa 
och skriva.

Idag driver hon sitt eget företag med 
samma namn som sig själv – Josefi – och 
verksamheten beskriver hon som 
kon sult inom vägledning och inspira-
tion.

Just nu fokuserar hon på den stora 
dysleximässan i Aros Congress Center i 
Västerås den 21-22 september där hon 
lockar med spännande föreläsningar 
och utställare som alla har tips och råd 
för personer med läs- och skrivsvårighe-
ter.

– Det känns väldigt bra  och inspire-
rande att kunna arrangera dysleximäs-
san, att få göra något som är så viktigt, 
säger Josefi.

Föräldrar till barn med dyslexi är en 
viktig målgrupp för mässan men Josefi 
vill även locka lärare, chefer på företag 
och allmänheten.

– Vi vill komma ut till alla! säger 
Josefi.

Hon har själv upplevt att intresset för 
dyslexifrågor ökat de senaste åren.

– Jag märker mer och mer att det finns 
ett behov av kunskap och utbildning 
inom dyslexi.

Hur vanligt är det med dyslexi?
– Det är lite svårt att veta eftersom det 

beror på vilken forskare eller pedagog 
som man pratar med, men en vanlig 
uppskattning är att mellan fem och tio 
procent av befolkningen har svårigheter, 
säger Josefi.

Dysleximässan i september tar ett 
annorlunda grepp genom att kombinera 
föreläsningar och utställning med 
underhållning.

– Målet är att sprida inspiration, kraft 
och mod, säger Josefi.

Kommer det att bli en ny dysleximäs-
sa varje år?

– Det är min målsättning att driva 
projekt som återkommer men först får 
vi se vad det här resulterar i.

Josefi Dahlberg presenterar sin själv -
biografi, boken ”När bitarna föll på 
plats”, som ges ut av Ica Bokförlag under 
september.

Än så länge är hon lite hemlighetsfull 
om innehållet i boken men gissningsvis 
blir det en öppenhjärtig och personlig 
beskrivning av hur det är att växa upp 
med dyslexi utan att få någon hjälp 
förrän man fyller 19 år.

– Jag har kämpat hårt och kommit ut 
på andra sidan och upplever inte längre 
att jag har det svårt. Att skriva boken har 
varit ett mycket spännande projekt.

Har du själv fått bra hjälp med att 
hantera din dyslexi som vuxen?

– Jadå, jag har bland annat fått böcker 
inlästa på band och längre tid på mig 
vid proven i skolan. Jag har lärt mig 
mycket på Komvux genom att använda 
Maja Witting-metoden för att läsa och 
skriva, säger Josefi.

Kommer besökarna på dysleximässan 
att få många tips om hur man kan 
komma till rätt med läs- och skrivsvå-
righeter?

– Ja, dysleximässan blir ett forum där 
det finns bred kunskap hos både 
föreläsare och utställare.

Bland föreläsarna finns Josefi 
Dahlberg själv liksom David Lega (som 
föreläser om att tänja gränser och 
uppnå mål), Torbjörn Lundgren (som 
pratar om hur vi tar till oss kunskap), 
Birgitta Sohlman (om läs- och skrivsvå-
righeter) och Jonas Helgesson (om att se 
möjligheter).  ●

Mer information om dysleximässan 
den 21-22 september finns på Josefi 
Erikssons webbplats www.josefi.se.

Josefi Dahlberg
Fick vänta 19 år på hjälp – nu skapar hon mässan för att hjälpa andra

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

d

 

ÅLDER: 31 år.
BOR: Västerås.
FAMILJ: Ja, nygift med Anders. Blev fru 
Dahlberg den 25 augusti.

FRITID: träning, resa och mysiga middag med 
vänner och familj. 
MOTTO: Våga och vinn.

Fakta Josefi Dahlberg

Foto: Simon Lindh
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Frösunda LSS AB är ett helägt dotterbolag till 
Praktikertjänst AB som arbetar med personlig 
assistans enligt LSS och LASS samt stöd och 
service enligt LSS. www.frosunda.se

Handikappförbundens 
samarbetsorgan represen-
terar 43 medlemsförbund 
med totalt 480 000 

medlemmar. Handi kappförbundens mål är ett 
samhälle för alla som präglas av solidaritet, jämlik-
het och full delaktighet. www.hso.se

Svenska kyrkans centrum för handikappfrågor.
www.svenskakyrkan.se

Annonsörer i detta nummer Samarbeten

Ågrenska bedriver verksam-
het för barn, ungdomar och 
vuxna med funktionshinder 
samt deras familjer och 

professionella som möter barn och familjer. www.
agrenska.se

 

Ny tidning
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
hinder och särskilda 
behov. Varje nummer 
innehåller massor 
med tips och praktisk 
vägledning, intervjuer, 
teman och reportage. 
Beställ en provprenu-
meration på 3 nr genom 
att fylla i kupongen här 
intill. Eller ta en 10-
nummersprenumeration 
för endast 398 kronor så 
missar du ingenting!

om barn med 
funktionshinder

Om barn och unga med särskilda behov
NR 5 
2007

SEPTEMBER

”JAG VAR 
EN RIKTIG  
PAIN IN 
THE ASS-
MORSA”

kraft45 KR
inkl moms

GUIDE DINA VIKTIGASTE RÄTTIGHETER 

”Döden är en 

del av livet”

Sören Olsson 

roar och oroar
REPORTAGE

Nätverket 

tryggar 
framtiden 

för Gry, 2 år

INTERVJU  Så fann Suzanne 

Reuter meningen med livet

10 SIDOR om att bli vuxen

Hitta rätt IT-hjälpmedel

Nya barnvaccin - bara för de rika?

Stopp för missbruk av assistans

Ja tack, jag beställer:
Prova 3 nummer för 149 kronor inkl moms

10 nummer för 398 kronor inkl moms

Info om teman, utgivningsplan och annonspriser

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr & ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-post:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Övrigt meddelande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FK0705

Välj ett alternativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress,

Backebogatan 3, 129 40  Hägersten.
Eller maila till:

 info@faktapress.se
}

För Dig som har barn med särskilda behov!

Sänd beställningen till FaktaPress, Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. Eller maila till: info@faktapress.se
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GÄSTKRÖNIKAN kraft

Berit Appelqvist-Svensson

ATT VARA MORMOR ÄR INTE 
ALLTID SÅ HIMLA ENKELT
Annons McDonald’s

eller krönika? c
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– Problemet är inte att någon tjänar pengar på att kopiera 
andras varor. Det allvarliga är att de förfalskade läkemedlen 
kan vara av så dålig kvalitet att de riskerar människors liv och 
hälsa. Om detta fortsätter riskerar vi att snart ha förfalsk-
ningar i omlopp även i betrodda kanaler, säger Anita Finne 
Grahnén, direktör på Läkemedelsindustriföreningen, LIF.

Problemet med förfalskade läkemedel, liksom andra varor, 
har exploderat de senaste åren. Bara 2006 beslagtogs 2,5 
miljoner förpackningar med förfalskade läkemedel av de 
europeiska tullmyndigheterna, enligt en färsk rapport från 
den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA. Detta kan 
jämföras med ”bara” 500 000 beslag 2005. Problemet är 
dock ännu större i U-länderna. På grund av fattigdom och 
korruption har de billiga kopiorna snabbt fått fäste i dessa 
länder. I en del områden räknar man med att 10 % av de 
läkemedel som används är förfalskningar. 

Låg kvalitet

Tillverkning av läkemedel sker normalt under stor säkerhet 
och kontroller görs kontinuerligt. Detta bryr sig förfalskarna 
normalt inte om, vilket kan leda till föroreningar och dålig 
kvalitet. Dessutom är man inte alltid så noga med de olika 
ingredienserna man använder för att kopian ska bli så lik 
originalet som möjligt. Anita Finne Grahnén berättar:

– Ett av våra medlemsföretag undersökte kopior av deras 
läkemedel som beslagtagits. I dessa tabletter hittades tegel-
damm, bläck, vägfärg och golvpolish. Ämnen som man 

absolut inte skall förtära. Andra ana-
lyser har också visat på helt fel halt av 
verksamt ämne, fel verksamt ämne eller 
inget verksamt ämne alls. 

Förfalskningarna skiljer sig mellan 
den rika och fattiga världen. I fattigare 
länder hittar man förfalskade anti-
biotika och HIV-läkemedel, medan 
man i västvärlden framförallt saluför 

Text: Erik Fredholm, LIF

Har du lockats av erbjudanden om billiga läkemedel på Internet? Tänk på att du då riskerar att få 
i dig tegeldamm, bläck och golvpolish. Samtidigt stöder du en brottslig verksamhet som riskerar 
människors liv över hela världen.

ANNONS FRÅN LÄKEMEDELSINDUSTRIFÖRENINGEN, LIF

Anita Finne Grahnén 200708

falska läkemedel mot fetma och erektionsproblem. Trots 
stora skillnader kan båda fallen orsaka allvarliga skador 
berättar Anita Finne Grahnén: 

– Att falsk antibiotika sprids är fruktansvärt. Man riskerar 
människors liv om de inte kan få rätt behandling mot 
basala sjukdomar. Att läkemedel mot erektionsproblem 
sprids utan medicinsk kontroll är även det allvarligt. Läke-
medlet påverkar hela kroppen och för en person med hjärt-
problem kan dessa läkemedel vara livsfarliga och medicine-
ringen ska alltid ske i samråd med läkare. 

Kodade förpackningar

För att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i de 
vanliga distributionskedjorna jobbar läkemedelsbranschen 
för en ökad säkerhet. Dels har man tagit fram bättre förseg-
lingar och dels jobbar man på att ta fram system där man 
kodar varje enskild förpackning. Finns inte koden i dator-
systemen så ska de inte heller gå att expediera.

För din egen säkerhet som läkemedelskund är det viktigt att 
du inte handlar läkemedel över nätet annat än via Apoteket. 
Om du ändå lockas av erbjudanden så tänk då på att om 
du skulle skadas av läkemedlen så har du ingen chans att få 
ersättning från patient- eller läkemedelsförsäkringen. 

– Förfalskade läkemedel har upptäckts i Sverige, dock inte 
på apoteken. Nu är det viktigt att alla tar sitt ansvar, både 
kund och producent, för att förhindra oseriösa aktörer på 
marknaden, avslutar Anita Finne Grahnén. 

Piratkopiering ska inte förväxlas med generiska läkemedel. 
Generiska läkemedel tillverkas av seriösa aktörer och är kopior 
av läkemedel där patenttiden gått ut. 

Förfalskade läkemedel 
– ett globalt hot mot hälsan. 
Förfalskade läkemedel 
– ett globalt hot mot hälsan. 
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